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A NÁPOLYI ORTO BOTANICO 

Irta: Dr. Mikszáth Gyula, középisk. tanár. 
(4 képpel) . 

A Földközi tengeri napsugár forrón tűz le a házrengetegre, szinte 
izzik lábunk alatt a kövezet és még a tenger felől érkező enyhe szellő sem 
csökkenti a hőséget. Az utcákon alig lézeng ilyenkor néhány ember. Csak 
a magamfajta külföldiek rójják fáradhatatlanul a néptelen utcákat. Utam 
a Via Forizara vezet, ahol az Orto Botanicot, a nápolyi füvészkertet te-
kintettem meg. Néhány lépcsőn keresztül, feljutunk az utca szintjénél 
valamivel magasabban fekvő, pálmafasorral határolt kertbe. A lépcső-
vel szemben a nagy olasz botanikus Michele Tenore szobra áll. Ő volt a 
kert első igazgatója. Itt kezdődik a kertnek a nagyközönség részére szánt 
parkírozott területe, kényelmes padokkal. A tudományos szakszerűséggel 
kezelt kertet, drótkerítés választja el az előbbitől. A bejárattól balra áll 
az Egyetemi Növénytani Intézet korszerűen berendezett épülete, gazdag 
könyvtárral, előadóteremmel, laboratóriummal és növénytani gyüjtemény-
nyel. Az épületet magát külön kis virágoskert övezi. 

A kertben Salvatore Stellato vezető fogad minket, készségesen vál-
lalkozik a kert szakszerű bemutatására. Előadja, hogy a füvészkertet 
Giuseppe Bonaparte alapította 1807-ben. Jelenlegi igazgatója Biagio 
Longo dr., a nápolyi egyetem tanára, ki szintén nagyon kedvesen fogadott. 

A kert körülbelül 12 hektárnyi területű, növekedésére egyelőre nincs 
kilátás, mert minden oldalról házak veszik körül. A található növényfajok 
száma 2500—3000 körül van. Az évi«látogatók száma 2000, nem számítva 
az egyetemi hallgatókat, kik naponként felkeresik. A leginkább szembe-
ötlő növények, valamint a kert különlegességei megemlítését nem mulaszt-
hatom el. A bejárati bozót szélén, a keletindiai Berberis aristata bokrok 
állanak tüskés leveleikkel, nem messze tőlük néhány árnyas fa alá érünk. 
Ezek a Sterculia platanifolia-k, melyeknek ősei Kínában élnek. Odébb 
egy hatalmas ausztráliai Araucaria Bidwíllii terjeszti szét ágait. A földön 
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az elszáradt ágvégek tömege hever. Ez a körülbelül 16 méter magas, ha-
talmas növény közeli rokona a nálunk cserépben féltő gonddal nevelt szo-
bafenyőnek (Araucaria excelsa), mely a melanéziai Norfolk szigetéről 
származik. Hazájában óriásira nő, gályáit kis, élénkzöld pikkelyszerű he-
gyes levelek borítják. Az ausztráliai bennszülöttek „Bunya-bunyá"-nak 
hívják. Nem messze innen a pompás északamerikai Umbellularia califor-
nica árnyékában sétálunk tovább. A pálmasor végén magas sziklakert áll, 
tele óriási succulens növényekkel. Itt látjuk hatalmas meredt leveleivel, 
a mexikói Agavé americana-t, mely a Földközi tenger vidékén már min-
denütt meghonosodott. Sziklakertekben nálunk is gyakran láthatjuk 
kerek virágágyak közepén, de természetesen csak nyáron, mert télen 
fagymentes helyen kell tartanunk. Hazájában nem számít dísznövénynek, 
hiszen vadon is terem. Levelének belsejét a mexikóiak megeszik, tüskéjét 
és levél-rostjait felhasználják. Utóbbiakból készül az erős agavé- vagy 
pita-kender.. Gyökértömbjéből az indiánok lisztet őrölnek, levágott virág-
szárából cukros folyadék válik ki, ami megerjesztve a mexikóiak nemzeti 
italát a Pulque-t adja. Közel hozzá látjuk rokonát, az Agavé mexicana-t. 
Ennek rostjából készült a régi mexikóiak papírosa. Körülöttük hatalmas 
Opuntiák, Jukkák, Dracenák, nyurga Áloék és más hasonló növények eme-
lik ki szúrós leveleiket. A sziklakert hátterét főként pálmafélék alkotják 
és idegenszerűek ezek mellett a torz karjaikat magasra nyújtogató Kanári 
szigeti Sárkányfák (Dracena draco). A kert nyugati részén számos pálma-
félét találunk, kissé elhanyagoltnak látszó sűrűségben. Egymás mellett 
emelkednek a datolya (Pfwenix dactylifera), a sudár törzsű és a tetőtől 
talpig levélhüvelyekbe takart kender pálma (Trachicarpus excelsa). Itt 
látjuk Dél-Európa egyetlen vadul is élő pálmafáját, a törpepálmát (Cha-
maerops liumilis) amint sűrű bozótot alkot a parkban és kitölti a fasor 
nagyobb pálmái közt fennmaradó helyet. Büszkén tar t ja pompás koroná-
ját az aréka-pálma (Areca catecliu.). Nápoly ege alatt természetesen nem 
nő meg akkorára, mint hazájában Indiában, hol a kereskedelemben igen 
nagy fontosságú bételdiónak a termőfája. Ugyancsak kevésbbé fejlettek 
a trópusi klimát nélkülöző kókuszpálmák (Cocos nucifera) is. 

A növénytani intézet épülete körül hosszú cement medencét látha-
tunk. A vízből hatalmas, széles, tányérszerű levelek tömege emelkedik ki. 
E levelek az indiai lótusz levelei (Nelumbo nucifera). Gyönyörű, hatal-
mas, illatozó, rózsaszínű virágai vannak. Termése a mákéhoz hasonló, 
egész megjelenése India hangulatát varázsolja elénk. Érdekes ellentétet 
alkot a gályáit a medence vize fölé lógató szomorú fűzzel. A Lótusok ál-
tal el nem foglalt vízfelületen a sárga tavi rózsa (Nuphar luteum) levelei 
és virágai díszlenek. 

A csodálatos kerti virágoktól néhány lépésnyire egészen ellentétes 
látvány fogad minket. Hatalmas, komor szequoja fák alá érünk, az óriá-
sira növő kaliforniai mammut fenyők (Sequoia gigantea) ide származott 
utódai ezek. Az őshazában 150 méteres magasságot is elérnek. Törpe, si-
lány példányai előfordulnak Magyarországon is, mégpedig a Selmecbányái 
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Erdészeti Főiskola kertjében, valamint Dr. Petliő Ernőné acsádi parkjá-
ban. Természetesen viszontlátjuk és jó ismerősként üdvözöljük a mi fe-
nyő-féléinket is. (Erdei fenyőt, jegenye fenyőt, luc fenyőt, vörös fenyőt, 
fekete fenyőt, törpe fenyőt.) Utóbbi, melynek ágazata részben a földön 
fekszik, részben térdszerűen felhajlik, legjellegzetesebb alhavasi cserjénk. 
Kisebb tisztás közepén két ezüst fenyő (Picea excélsa argentea) nézi le a 
többiek társaságát. Hamvas ezüstfehér ágaikat büszkén tartják a ragyogó 

1. Succulens növények csoportja a nápolyi botanikus kertben. 
2. Phoenix dactylifera csoport a Via Caracciolón. 
3. Nimphaea coerulea. Sav. (afrikai tavirózsa) 
4. Virágzó Agavé americana a nápolyi biológiai intézet előtt. 

napsütés alá. A tisztás szélén egy sírna fenyő (Pinus strobus) szerényke-
dik, pedig finom, fonálszerűen hosszú tűivel a legszebb fenyők közé tar-
tozik. Kisebb csoportokban, vagy magánosan állnak a mediterrán vidék, 
s más kontinensek fenyőféléi. Némelyik kicsiny és fejletlen, másik hatal-
masra nőtt, a szerint, hogy melyiknek mennyire felel meg a Földközi ten-
geri éghajlat. Leginkább itthon van közülük az olaszországi tájképekről 
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és a mi Adriánk partjáról is jól ismert pinea-fenyő (Pinus pinea), mély-
nek hatalmas tobozaiban két-három centiméteres olajtartalmú ehető mag-
vak vannak. Itt láthatók még többek között az Abies balsamea, mely a 
mikroszkopiumi készítményeknél és üveglencsék ragasztásánál használt 
kanada-balzsamot szolgáltatja. Megtaláljuk az Uj Zeelandon honos Kauri 
fenyőt (Dammara australis). Szépen fejlett az Atlas hegység erdeiben élő 
Cédrus atlantica, de megtaláljuk a himalájai cédrust is (Cédrus deodara), 
számos tuja és bukszus között. Nem hiányoznak a tiszafa, boróka és 
gingkó sem. Ez utóbbi arról nevezetes, hogy bár a nyitva termőkhöz tar-
tozik, a lombos fákéhoz hasonló levele van. Eredeti hazája Kina déli része. 
Innen került Japánba, ahonnan a XVII-ik században az angolok Európába 
hurcolták. 

Óriásira nő egy Lagwnaria Pettersoni nevű ausztráliai fa, mely apró 
lila virágokkal van tele. A kis virágok esténként kitárják szirmaikat és 
nagyra nyilnak, nappal újból becsukódnak. Közel hozzájuk kör alakú ce-
ment medencét látunk. Ennek közepén papirus káka (Cyperus papirus) 
nő, szárai az enyhe szélben kecsesen hajladoznak. A felső Nilus papirus 
mocsarainak ez a növénye, alig ér el kétméteres nagyságot, úgy hogy alig 
tudnák elrejteni szemünk elől az elefántokat, mint azt hazájukban Bahr 
el Gazai mocsárvilágában teszik. 

A papirus növény híres múltra tekint vissza. Az egyiptomiak a Nilus 
alsó folyása mentén termesztették és majdnem minden részét felhasznál-
ták. Kérgét kötélverésre és kosárfonásra, gyökértörzsét táplálkozásra, 
szárát tutaj-készítésre. A szár belsejét vékony szeletekre vágták és össze-
ragasztva papirost készítettek belőle. Ma már semmiféle ilyenirányú jelen-
tősége nincs. A papirus csoport körül vizirózsák különböző fajai élnek. 
A hinárfélék között csoportosan találjuk a nálunk is elterjedt sárga tavi-
rózsát a fehér tündérrózsa mellett. A nilusi tündérrózsa (Nymphaea egyp-
tica) és a rózsaszínű japáni tavirózsa (Nymphaea pigmaea) együtt virít 
itt vele. Legszebb közöttük azonban a Nymphaea caerulea, melynek lila-
színű pompás virágai magasra kiemelkednek a medence vizéből. 

Közeledünk a Polygonummal befuttatott üvegházhoz, mely előtt né-
hány kisebb fa és díszfű csoportot találunk. Szép magas japáni cédrus 
(Cryptomeria japonica) áll az egyik virágcsoport közepén, mellette az in-
diai bambusznád (Bambusa arundinacea) levelei zizegnek, a másik olda-
lon pedig a brazíliai pampafű (Gynerium argenteum) nagy, fehér, sely-
mes bugái himbálóznak. Érdekes látványt nyújt az indiai cukornád (Sach-
charum officinarum) és a Délamerikából származó dinnyefa (Carica pa-
paya). Ez utóbbi ma már a trópusok alatt mnidenütt megtermő hasznos 
növény. Törzse nem ágazik el, ellenben hatalmas, hosszúnyelű és tenyér-
szerű levelei vannak. Fája tej-alvasztó és hús-puhító fermentumot (pa-
péin) tartalmaz, dinnyeszerű termését különféle képpen elkészítve fo-
gyasztják. 
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Az üvegházban csak a trópusi árnyékkedvelő növények vannak. A 

nálunk tévesen „Filodendron"-nak nevezett mexikói Monstera deli-
ciosa félméternél is szélesebb áttört levelei között méltán megcso-
dáljuk a kukoricatorzsához hasonló termését. Léggyökérzete (mely a 
táplálék felszívására való) vizes dézsába lóg, melyben tápsó van feloldva. 
Az üvegház másik falánál kecses kis kávéfa (Coffea arabica) áll, nem 
messze tőle orchidea fajok ejtik bámulatba a szemlélőt és bódító illatukkal 
mesevilágok képzeletébe ringatnak. Meg kell említenem közülük Jáva ős-
erdeinek epifitáját a Vanda tricolort és a középamerikai Vanília pampo-
na-1, melynek heliotropin tartalmú termését illatszerként használják. Kö-
zeli rokona a fűszerként ismert vanília (Vanília planifolia). Legtöbbet 
Jáva szigetén termesztenek belőle. Trópusi páfrányok és mohafélék, An-
thuriumok s finom zöld csipkeszerű levéllel ékeskedő Selaginella harasz-
tok vannak még az üvegházban. 

A növényház mellett találjuk a kókacserjét (Erythroxylon coca) 
apró virágaival. Ez tartalmazza az orvostudományban olyannyira fontos 
érzéstelenítő alkaloidát, a kokaint. Hazája Peru és Bolívia, de termelik 
Jáván és Ceylonban is. A forró égöv alatt 4—5 m magas cserjévé fejlődik. 

A kert keleti részében vannak a gyümölcsfák. Ide haladtunkban el-
sétálunk néhány remek, virágzó Mangolia, Datura, Oleander és Ficus bo-
kor mellett. Pár pillanatra álljunk meg az Oleander mellett. Ez a nálunk 
is cserépnövényként jól ismert díszfácska a Földközi tenger partvidékén, 
a mi szép Adriánk partjain is, fákká nő meg. Az utcát sok helyen Olean-
der fosorok szegélyezik. Nagyon szép Oleander fasor van Almissában, 
Spalatótól délre a tengerparton. Fehér és piros virágait magyarul babér-
rózsának is nevezik (Nerium, oleander). Kevesen tudják, hogy virágainak 
illata igen kábító, leveleiben és szárában pedig narkotikus hatású mérges 
tejnedv van. Igazi hazája Északafrika, ahol a mocsaras vidékeken nagy 
tömegben vadon tenyészik. Nálunk télen fagymentes helyen kell tartani. 

A gyümölcskertben a nálunk is jól ismert gyümölcsfákon kívül na-
rancs, citrom és fügefákat látunk. Az itt termő citromok 25—30 dkgr 
súlyúak és sokkal szebbek, nagyobbak, mint a nálunk piacon és kereske-
désben árult termések. A narancsról és a citromról az az általános hit, 
hogy a Földközi tenger vidékén őshonosak. Ez tévedés. Az őshazájuk In-
dia, ahol a Himalája déli lejtőin ma is vadon teremnek. Innen terjedt el 
mindkét gyümölcsfa a föld enyhe klímájú vidékeire. A mai Olaszországba 
a régi Róma, mégpedig Plinius idejében kerültek. 

Tovább haladunk. Hatalmas ricinus bokrok mellett megyünk tova, 
s megtekintjük a tudományos célból tenyésztett kaktuszokat. Itt a kak-
tuszkertben feltűnnek a hatalmasan fejlett agave-k s az oszlopkaktuszok 
(Cereusok). Ezek egyike-másika (a mexikói Pilocereus tetetza) hazájá-
ban a 6—8 m-es magasságot is eléri. Itt a kertben csak 2.5 m magasra és 
15 cm szélesre nő meg. Ugyancsak nagytermetű növények a terebélyes 
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0puntia-félék, mint pl. a nálunk fügekaktusz néven ismert Opuntia ficus 
indica, s az Arizónában honos Opuntia imbricata. 

A kisebb kaktuszok és a hozzájuk hasonló pozsgás növények rend-
szertani sorrendben cseréppel együtt a földbe vannak sülyesztve és így 
nagy területet foglalnak el. I t t találjuk meg a nálunk karácsonyi kaktusz 
néven ismert brazíliai Epiphyllum truncatumot, mely több árnyékot és 
nedvességet kíván. A többiek inkább szárazságkedvelők és kisebb gondo-
zást igényelnek. Kisebb Cereusok&t látunk külön ágyakban. Igen szépek 
a hosszú nyélen ülő Echinocactusok, a sötét virágú Eclúnocereus poly-
acanthus, a gömbalakú Mamillariák, az agavé formájú Havortliiák fehé-
ren gyöngyözött leveleikkel, az őszfejű Cephálocereusok, afrikai áloék, 
Sedum és Euphorbia félék tömege és egész ágy a Sempervirum félékből. 
A kert középső részében hatalmas banán fa mellett visz el az útunk. 
(Musa paradisiaca). Hasogatott szélű levelei két méternél is hosszabbak. 
Embermagasságú Hortensiák, Pansanusok, Dracénák, Ficusok, Thuyák, 
Sansevieriák, Buxusok és Cyprusok között haladunk el. Maclionia aqui-
folia tüskés levelei marasztalnak még minket, nadrágunkba kapaszkodva, 
hogy ne siessünk, hiszen kedves vendégek vagyunk. De az idő telik, men-
nünk kell. Búcsúzóul integetnek még a bambuszok bólogató, zizegő levelei, 
Istenhozzádot int egy bájos tulipánfa (Liriodendron tülipifera), s a haza-
térésre emlékeztet a nálunk is jól ismert szivarfa (Catálpa bignonioides). 
Hajnalka, vadszőllő, kék-akác, mind-mind hazahív. . . Megyünk is már. 
A magas fa tetejére kúszott Rosa Banksiae még messziről utánunk te-
kintett s miután még megnéztük a piros virágú csodás teafát (Thea sinen-
sis) és a Magnóliákat (Magnólia conspicua és obovata), elhagyjuk az oly-
annyira bájos Orto Botanicot. 

Nápoly szépségébe, a nápolyi öböl tengeri pompájába, a mosolygó 
kék ég és az azúr kék tenger fenséges keretébe méltán illeszkedik bele a 
nápolyi növénykert a maga teljes egészében, szépségében és szakszerűségé-
ben is nagyszerű megalkotásában. Egy ennek a tündérkertnek a bája Ná-
poly egyéb szépségeivel, a kert fái között a pompás sós tengeri levegő és 
szellő hirdeti, hogy egy olyan helyen állunk, ahol a természet a maga 
szépségével megihlette már az ókori klasszikus világ szellemi és lelki éle-
tét, azt az egész Olaszországot, amely annyi nagy művészt és lánglelket 
adott az emberiségnek. Ebbe a csodás harmóniába illik bele a nápolyi 
Orto Botanico is, ékes alkotó része Nápoly szépségének és bájának, mely 
a maga szárazföldi részeivel, tűzhányójával, partvidékével egy a tenger 
festői arculatával. Nápolynak minden része így lesz elválaszthatatlan a 
tengertől magától, mely nélkül nem volna Nápoly Nápoly, a Földközi ten-
ger királynője. 



7 
A TENGER MUNKÁJA 

Irta: DR. KOLOSVÁRY GÁBOR. 

5 képpel. 

A tenger földtani munkája épúgy kettős, mint mindazon szárazföldi 
természeti erőké, amelyek évmilliók óta fejtik ki hatásukat öreg föld-
golyónk arculatára. A tenger is rombol és épít. Minden természeti erők 
örök kettőssége ez az antagonizmus. Nem csak a szabad természeti világ-
ban van ez így, hanem az ember történelmében is, hol az örök természeti 
törvények szintén uralkodnak. A rombolást építés követi, a romokon új 
élet sarjad, a régi világ az enyészet martalékává válik. 

Tekintsük először a tenger romboló munkáját. Ezt a működést a 
tenger a hullámveréssel fejti ki. Aki tengerparton járt és jól megfigyelte 
a hullámtörést, megérti, mekkora erőt képvisel a tenger, mikor hullá-
mait a partra küldi. A hullámverés eleven ereje igen nagy lehet. Az 
északi, skót partokon a hullámnyomásnak egy négyzetméterre eső erejét 
megmérték és azt 10.000 kg-nyinak találták. Ez a nyomási erő a legna-
gyobb viharok alkalmával a háromszorosára emelkedhetik. De közvetle-
nül is meggyőződhetünk a hullámverés rettenetes erejéről, ha megfigyel-
jük, hogy mekkora parti szikladarabokat képes tovamozdítani s mily ká-
rokat tud okozni gondtalanul kikötött hajókban és csónakokban. A hul-
lámzás tehát nem csak puszta víztömegével, hanem a felkapott kavics-, 
kő- és szikladarabokkal is hatásosan bombázza a partot. Ferdén érkező 
és kifutó hullámok ereje csökkent, a legnagyobb erőt akkor fejtik ki, ha 
merőlegesen érik a partot. 

A hullámzás kinetikai energiát, a part ezzel szemben potenciális 
energiát jelent. Nem elég tehát a romboló hullámok részéről jött erő, ha-
nem fontos az is, hogy a part ellenállása (a part fizikai kialakulása) 
milyen anyagú és mekkora kiterjedésű? Meredek sziklafalakon a hullám-
erő teljes kifejlésében érvényesül (1. ábra), a lapos fövenyen ellenben 
elnyészik (2. ábra). Más esetekben a parton a hullámzás lyukakat, be-
mélyedéseket, kimarásokat okoz, a mészpartot pedig lassan oldja, s így 
romboló munkája annál biztosabb. A part pusztulását és annak mértékét 
sokan számítgatták már, így pl. Arcona-nk\ a szárazföld pusztulása az 
utolsó 100 év alatt 300—400 m-nyire terjedt ki. Ha a part agyagos termé-
szetű, vagy egyébként laza (pl. löszös), akkor szemünk láttára, rövid idő 
alatt megyen végbe a pusztulás. Nagy agyag- és löszdarabok szakadnak 
le a meredek partról és zuhannak alá növényestől együtt. Ha emellett a 
tenger geológiailag visszahúzódóban, vagy folyó beömlései következté-
ben lassú feltöltődésben van, akkor a szárazföld lassan úrrá lesz felette. 
Ez esetben a tenger csatát veszt. A tenger munkájának legtökéletesebb 
iskolapéldáit a tengervíz által oldódó mészsziklapartok adják. Itt a me-
chanikum mellett a vegyi rombolás is szerepet játszik. Nem csak rések, 
lyukak bővülnek ennek következtében, hanem képződnek barlangok is. 
Ilyen tengervájta híres barlang a Capri-barlang (3. kép). Ha a barlang-
képzésben a felületről aláhulló csapadék függélyes eróziója is hat, akkor 
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1. Meredek sziklás part-
alakulat. 

2. Lapos, fövenyes part-
képzödés. 

3. Barlang, a tenger eró-
ziójának eredménye, 

4. Töbrös barlang Bag-
nole szigeten. 

töbrös barlangok képződnek, mint amilyen az isztriai Bagnole sziget bar-
langja (4. kép). 

A tenger függélyes oscillaciójának második félesége az árapály je-
lenség. Ennek romboló hatása azonban jóval csekélyebb, mint a hullám-

r 
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verésé. Az Északi tenger partjain jól meg lehet figyelni az árapály mun-
káját. Az oda- és visszahúzódó áramlások révén csatornák és barázdák 
(csordogácskák) kimélyülnek. Az árapály jelenség másik munkája az ú. 
n. astuarium, azaz a nagy folyók torkolatának kibővülése (Themze, Elba, 
Weser, Loire, Tejo és Amazonas). A romboló hatás azáltal jön létre, 
hogy a dagály nagy erővel és gyorsasággal nyomul be a torkolatba, s 
azt a szó szoros értelmében véve kikotorja, kimossa, kiszélesíti, de ter-
mészetesen a kimosott anyaggal zátonyokat is épít. 

De a tenger romboló munkájában nem csak az esővíz, hőmérséklet, 
hanem a szél is nagymértékben segédkezik. Különösen homokos partokon 

5. ábra. 
Hullámverte korallzá-
tony. 

okoznak az uralkodó széljárások jól észrevehető közös munkát. így az 
Északi tenger partján közismertek a szelek által létrehozott homokvonu-
latok (Nehrung) s a köztük lévő sekély tengervízfelületek ( H a f f ) . 

Külön említést érdemelnek a szerves lények által képerett partféle-
ségek, mint pl. a korallzátonyok és az atoll-oknak nevezett korallgyűrű-
zátonyok és szigetek. A hullámzás nem csak rombolja és pusztítja az el-
halt korall vázakból álló partszegélyeket, hanem az élő korallokhoz ren-
geteg apró szervezetet visz, melyekkel a korallokat táplálja, élteti. A ko-
rall gyűrű azon az oldalon a legfejlettebb, legerősebb és legbujább, amely 
a hullámtörésnek ki van téve, a hullámárnyékban lévő sziget-rész hit-
vány kifejlődésű (5. ábra). A hullámoktól ért parton a korallok ágas-
bogas zugaiban csakhamar meggyűlik a tengeri iszap, hordalék, televény. 
A növényi élet számára ez igen fontos. E televénybe az újonnan képződő 
korállgyűrűre, mint szigetre, növényi magvakat, sőt a rovarvilágot is 
igen messziről, a szomszédos szárazulatokról szintén a hullámok hozzák, 
így kapcsolódik bele a tenger romboló munkájába az építőmunka. Életet 
hoz az ú j szigetre, élelmezi a korallsziget parti lényeit, a hullámzás me-
chanizmusa révén oxygéndúsabbá teszi a parti sávot, s minden élet szá-
mára, mely a tengervízhez de egyben a napfényhez is kötött (litorális 
élet), a hullámzás elsőrangú építő és fenntartó tényező, 
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A pratra vetődő hullámok építő erejének másik bizonysága a szer-
ves állati és növényi részeknek partra dobása. E szerves részeken kívül 
kigörgeti a kavicsokat, köveket s létrehozza a görgeteg kavicsokból álló 
partféleséget. Ilyen partalakulás Európában a kiéli öbölben van, de ki-
sebb mértékben az Adriában is és bármely más tenger kisebb-nagyobb öb-
leiben. Ilyen volt az oligocén-miocén korszak határán hazánkban Budafok 
mellett is, hol e görgeteg-kavicsokból álló parton megszámlálhatatlan 
mennyiségben telepedtek meg különféle állati szervezetek (osztrigák, ten-
geri makkok, mohaállatok). A görgetegkavics-part képződése, sőt sok 
helyen kavicspadképződés, immár a tenger fizikai építő erejének tanú-
bizonyságai. 

Ha a tenger nem csak szervetlen (kőnemű), hanem szerves egysé-
geket is lerak partjain, létrejönnek az úgynevezett üledékek (sedimentu-
mok). Kétféle tengeri üledéket különböztetünk meg: partit és mélyten-
gerit. Az előbbi 200 m mélyen képződik a parti övben, s lehet fövenylera-
kódás és fenéklerakódás. A hullámok a parti lerakódások képzésében 
vesznek részt. Ez a parti lerakódás áll: kierodált parti kőzetdarabokból, 
kavicsból, homokból és puhatestű állatok, rákok, halak, tüskésbőrűek 
vázrészeiből, valamint különféle vizi növények tömegéből (turzás). Ezekre 
a lerakódásokra következnek befelé a 20 m mélyre hatoló, szorosabb ér-
telemben vett parti lerakódások. Ezekben már bőven lehet iszap. De eze-
ket a tengeráramlások még mozgatják, úgyhogy nyugodt rétegképződésre 
nem alkalmasok. Minél mélyebb tehát a lerakódás, annál zavartalanabb, 
s annál biztosabban képződik a geológiai idők folyamán réteggé. 

A tengeri eredetű mészrétegekben közismertek a különféle állati ma-
radványok: Foraminiferák, korallok, mészalgák, kagylók, tüskésbőrűek, 
rákok s t b . . . . Kimondottan mélytengeri lerakódások egyhangúak és igen 
nagy mértékben vesz bennük részt mindazon sok elhalt tengeri állat és 
növény teteme, melyet partközelség híjján sem szilárd részeiben ki nem 
vethetett magából a tenger, sem puha részeit el nem enyésztette a levegő, 
meg a napsütés. 

Ha ezek a lerakott rétegek később a geológiai erők következtében a 
tenger eredeti felszíne fölé emelkednek, létrejönnek a tengeri üledékes 
kőzetekből álló hegyek, vagy egyéb szárazulatok. Évmilliók óta tart ez 
így. A tenger rombolja partjait, sziklákat emészt fel, barlangokat váj ki, 
meglévő parti rétegeket választ szét és roncsol meg, folyamtorkolatokat 
bővít ki, zátonyosít el, partokat pusztít, de egyben mindenkor és mindig 
épít is, persze nem egyforma mértékben, ahogyan pusztítása sem minde-
nütt egyforma. Lerakja partján azt, amit kivetett magából, torlaszokat 
emel maga elé, élelmet, oxygént szállít a parti lakosok részére, majd ha-
lotti csendben, a mérhetetlennek tetsző mélységeiben vastag rétegeket rak 
le, hogy aztán sötét, hideg és puha ágyából hegyeket formáljon később a 
geológiai idő, s igazságot téve a hosszú sötétség után megfürdesse az ú j 
hegyek ormát a minden élet forrásának, a napnak örömöt, életet és újjá-
születést hozó sugaraiban. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A tengeri háború újabb mozzanatai a tengeri hatalmi fölény tükrében. 

A Brit birodalom hata lmi helyzete a mult vi lágháború óta erősen 
megrendült , míg az USA világhatalmi törekvései mindinkább előtérbe léptek. 
Anglia európai ha ta lmi túlsúlyát az igazságért és becsületért küzdő életerős 
nemzeti mozgalmak által veszélyeztetve látva, megtámadta Németországot és 
időelőtt lángralobbantot ta a tengelyhata lmaknak az orosz bolsevizmussal ví-
vandó leszámolását, abban a csalóka reményben, hogy az USA segítségével 
így könnyebben legyúrha t ja m a j d európai vetélytársai t . De fölényeskedő el-
bizakodottságában tévesen í tél te meg az erőviszonyokat. Az évszázadok folya-
mán, tömérdek vér és könny á r á n felépített , túlméretezet t birodalmában, az 
aranyimádat tól elkábítva, a népek jogait e l t ipor ta és a civilizáció terjesztésé-
nek tetszetős köntösébe burkol tan, a biblia zsolozsmáit fennhangon énekelve, 
mindig csak üzleti és hatalmi érdekeit t a r t o t t a szemelőtt. De most ez az ezer-
nyi sebből vérző Szatrapa-birodalom minden eresztékében meglazult. —- Ki-
zsákmányoló poli t ikájával a földnek több mint negyedét (40 millió km2) közel 
500 millió lakosával, a kereszténység szelíd szimbólumával a homlokán igá jába 
ha j to t t a . Birodalmát a szertelen, hívalgó fényűzés és a kifosztot tak legször-
nyűbb nyomorának sötét á rnya i jellemzik. I ly erkölcstelen alapra nem lehet 
állandó emberi közületet építeni. A nemezis utóiér te Albion önhitt f iai t . F a j -
és jellembeli rokona, az Egyesü l t Államok, ugyanis m á r régóta a r r a törek-
szik, hogy Anglia szerepét átvegye. Az igaztalanul mellőzött és lenézett, sza-
pora népességű J a p á n pedig elérkezettnek l á t t a az időpontot, hogy engesztel-
hetetlen angolszász ellenfeleivel végleg leszámoljon és Szamuraj-módon harc ra 
kényszerítse őket . Bekerítését megelőzve Japán 1941. december 8-án hada t 
üzent Angliának és az Egyesül t Államoknak; ezt nyomon követte a Pearl Har-
bour-i kemény csapás, amelyet elsőrangú ellenségére, az USA-ra, ma jd ké t nap-
pal később, december 10-én az angol távolkeleti tengeri haderőre mért . 

Roosevelt december 11-én hadat üzent Német- és Olaszországnak, Chur-
chill pedig elismeri aznapi alsóházi beszédében, hogy érzékeny sebet ü tö t tek a 
ké t csatahajó elpusztí tásával az angol tenger i hatalmon. A harci események 
villámcsapásként, drámai könyörtelenséggel peregtek. J a p á n tengerészete ú j -
szerű harci eszközökkel és a klasszikus tenger i hadviseléstől eltérő harci mód-
szerrel t ámadot t . 

Hawaii több pont já t és főkép a rendkívül megerősí te t t Pearl Harbour 
hadikikötőt több tengerészeti bombázó r a j megtámadta , m a j d a kikötőbe ha-
tolt öt különleges kis tengera la t t já ró , az „öngyilkos hajóraj", amely 13 m 
hosszú, 1.5 m átmérőjű, középen kis parancsnoki toronnyal , kétszemélyes, 100 
lóerős, elől k é t torpedóvetőcsővel és 100 lóerős motorral ellátott, de tel jesen 
lemerülni nem tudó egységekből állt, — támadás ra indult . Egy „Arizona"-tí-
pusú csa tahajó (32.600 t, 12 drb. 35.6 cm lövegekkel, külső védőfallal, 1365 fő 
személyzettel) a bombák és torpedók h a t á s á r a ket tészakadt és pillanatok a la t t 
elsülyedt. E g y hasonló t ipusú „California"-osztk\yhoz ta r tozó csa tahajón lő-
szerkamratalá la t , egy „Hlaryland"-ti^vís\i\\k\ (31.500 t, 8 drb. 40.6 cm ágyú és 
406 mm ővvértezet) szintén bomba- és torpedólövés okozta a süllyedést. Shi-
mada haditengerészeti miniszter par lamenti beszámolója szerint az USA-hadi-
f lo t t a vesztesége a fent i 3 csatahajón kívül 1 romboló, 1 tengera la t t já ró , 1 
aknakereső és valószínűleg 1 repülőgépanyahajó. Súlyosan megsérült 4 csata-
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hajó, 4 cirkáló, 1 romboló, 1 t enge ra la t t j á ró és egy további kisebb hadihajó. 
Eleset t 2340 és megsebesült 964 ember. Ez a csapás megbéní tot ta az USA ten-
geri erejét a Csendes óceán körzetében és derékba tö r te Hull szenátornak és 
Knox tengerészeti á l lamt i tkárnak a világuralom átvételéről szőtt terveit . 

2. Más jellegű, de hasonlóan lesúj tó ha tású volt a december 10-én vívott 
tengeri csata, amely Kuantan magasságában, a Maláji félsziget keleti pa r t j a i 
előtt za j lo t t le és amelynél az angol f lo t ta két büszkesége süllyedt el: legújabb 
t ipusú csa taha jó ja a „Prince of Wales" (35.000 t, 10 drb. 35.6 cm ágyú, 30 tg. 
mfld. sebesség) és a „Repulse" csatacirkáló (32.000 t, 6 drb. 38 cm ágyú, 31.5 
tg . mfld. sebesség), amelyet m á r 1939. november 14-én egy német tengerala t t -
j á ró Scapa Flow-ban megtorpedózott és melynek sorsa mos t beteljesedett . 

Minthogy az angol f lo t t a parancsnoka, Sir Tom, Philipps, arról értesült , 
hogy a japánok a maláj i félsziget és Sziám (Thaiföld) több pont ján csapatokat 
r ak tak par t ra , december 8-án több romboló kíséretében k i fu to t t az említet t két 
nagy hajóval Szingapúrból, hogy a sziámi öbölben meglepje a japánokat . Más-
nap este azonban már jelentést kapott , hogy a japánok Kota-bahru repülőterét 
elfoglalták és Kuantan repülőterét hevesen bombázták. Ezér t és valószínűleg a 
hawaii ka tasz t rófáról szóló hírek vétele után, tervét elejtve, kis f lo t t á j áva l 
i rányt vál toztatot t és december 10-én a maláj i partok közelében Szingapúr felé 
t a r to t t . A két nagy hajó több mérföldnyi távolságra egymástól haladt. Délelőtt 
9 óra 30 perckor egy japán t enge ra l a t t j á ró és egy repülőanyahajó észrevették 
a két ha jó t . Déltájban már megjelent egy ha t torpedóvetőből álló repülő köte-
lék és megtámadta a „Prince of Walest"-1. A két hajó légvédelmi lövegeivel 
hevesen védekezett. Míg ez a repülő r a j magára terelte a védelem figyelmét, 
5000 m magasságból bombazápor hullott a két hajóra, miközben a „Repulse" 
hátsó fedélzetére tel i találatot kapot t . Magas tűzoszlop tö r t az égnek és az el-
hár í tó lövegek elnémultak. Tiz perc u tán egy újabb torpedóvetőgépekből álló 
r a j érkezett támadásra . Két torpedó e ha jó bal f a rán robbant és ha ta lmas füs t -
és vízoszlop emelkedett a magasba, a kormánykészülék megrongálódott és a 
hátsó ágyúk használhatat lanná váltak. Időközben újabb bombazápor zúdult a 
ha jókra . De alig ocsúdtak fel a hajókon, már jö t t is a harmadik támadó hul-
lám, amely főként a már 10 fokkal oldalra dőlt „Prince of Wales"-re i rányult , 
amely három torpedótól halálosan megsebezve lassan sülyedni is kezdett. Ez-
után a „Repulse"-re központosult a támadás, amely valószínűleg három torpe-
dótól találva, 45 fokra dőlt és orrával felágaskodva gyorsan el tűnt a habokban. 
Időközben a „Prince of Wales" tel jesen felborult , majd 21 perccel később kö-
vette t á r s á t hideg s ír jába. 

E két tengeri győzelemmel egy csapásra megszűnt J a p á n két ellenfelének 
tengeri fölénye a Csendes-óceánon és egyben beteljesült Szingapúr és Holland-
india sorsa is. Szingapúr, ez a bevehetetlennek hi t t félelmetes tengeri erőd, az 
USA Achillessarka, — most már Sonanko — február 11-én, Jáva és vele Hol-
land-India, valamint Rangoon márc ius 8-án esett el, ill. adta meg magát . Ezzel 
megnyílt az út Ausztrália és India felé. 

3. A jávai tengeren vívott tenger i csatában, amely a j a p á n csapatszállít-
mányokat kísérő japán cirkálók és torpedónaszádok és az egyesült holland-
indiai és amerikai f lo t ta között za j lo t t le f ebruár 27. és márc ius 1. közt, el-
veszett 6 cirkáló, 8 romboló és 1 repülőgéphordozó, súlyosan megsérült 4 cir-
káló, 7 tengera la t t já ró , 1 ágyúnaszád és 1 aknakereső ha jó az ellenséges folt-
tából, míg japán részről csak egy aknakereső sülyedt el és 1 romboló sérül t 
meg. A japánok r ámuta t t ak az ellenfél gyenge tüzérségi felkészültségére, mi-
vel a szövetkezett holland—amerikai ha jók ágyúinak 30 sortüzéből csak egyet-
len ta lá la t é r t egy japán rombolót, amely ezen kisebb sérülést okozott. J apán 
részről e csatában csak könnyebb egységek vettek részt és főleg a torpedó-
naszádoknak volt döntő szerepük. A szövetkezett hadif lot ta megsemmisült . 
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Öhuröhill f eb ruá r 24-ki alsóházi beszédében pedig bevallja, hogy az ellen-
ség „átmenetileg megszerezte a tengeri uralmat, illetve fölényt" és hogy ezen-
túl csak Afr ika megkerülésével küldhetnek segítséget a közeikeleti angol had-
seregnek, amely ú t a t évente csak háromszor tehet ik meg a ha jók . Tozsó sze-
rint pedig csak most kezdődik a nagyázsiai háború és Japán addig harcol, míg 
Kelet-Ázsia összes hadászati pontjai hatalmába nem kerülnek és az angolszá-
szokat térdre nem kényszerítik. 

Február végéig elveszett angol-USA-holland részrőlő 7 csatahajó, 3 re-
pülőgépanyahajó, 12 cirkáló, 22 romboló, 45 t engera la t t j á ró és nagyobb számú 
egyéb kisebb hadi já rmü. Japán részről pedig elveszett 4 romboló, 4 tenger-
a la t t já ró , 5 aknakereső és 5 különleges naszád. 

4. U j fázisa volt a tengeri háborúnak a német és japán tengeralattjárók 
megjelenése és harci tevékenysége az USA és Kanada partjai előtt. A német 
U-naszádok j anuár 24. óta március 7-ig 98 ha jó t , összesen 663.000 brt ű r t a r -
talommal sülyesztettek el amerikai partok előtt, köztük 46 most különösen 
fontos és értékes tankha jó t , míg az olasz tengeralattjárók 27.224 br t h a j ó t 
puszt í tot tak ott el. A német hadihajók behatol tak az Északi-Jeges-tengerre és 
a Karibi-tengerbe is; ha jóka t sülyesztettek, o la j f inomítókat bombáztak (Cu-
raca, Áruba) és Panamát fenyegetik, a japán tengerala t t i cirkálók pedig a nyu-
gat i par t előtt puszt í t ják el a k i fu tó t a r t á l yha jóka t és Kalifornia pa r t j a i t lö-
vik nehéz ágyúikkal . A távoli blokád réme fenyeget i tehát az USA-t. 

5. A jelenlegi tengeri háborúra , illetve az erőviszonyokra és a bri t sea-
poiver valódi ér tékére jellemző és Angliában valamint az Egyesül t Államokban 
a legnagyobb megdöbbenést vá l to t ta ki a három német páncélos hajónak, a rég 
elveszettnek híresztelt Gneisenau és Scharnhorst csa tahajóknak és a Prinz 
Eugen páncélos cirkálónak • merész áttörése a La Manche-csatornán, világos 
nappal, rombolók, gyorsnaszádok és repülők védelme alat t , február 12-én. A 
harcban elsülyedt egy angol romboló, 2 gyorsnaszád és 1 német aknakereső 
hajó. Lelőttek 49 angol repülőt. — De a Földközi-tengeren is munkában van-
nak a t engera la t t j á rók . Csak a „Bar ham" angol csa tahajónak (31.000 t, 8 drb . 
38 cm ágyú, 25 tg . mfld. sebesség, külső torpedó védőfal) sorsára emlékezte-
tünk, amelyet német t engera la t t j á ró 4 torpedótalá la t ta l sülyesztet t el novem-
ber 25-én. Izland előtt pedig az amerikai „Alexander H amilton" 2250 t-ás par t -
védelmi cirkálót puszt í tot ták el. 

Mindezen sikereknek igazi oka a tengelyhatalmak komoly műszaki fel-
készültsége, magasabbrendű, áldozalcs lelkülete és a jobb, igazságosabb jö-
vőbe vetett hite. 

H. G. Wells már régebben megír ta r i tka őszinteséggel, hogy ,/iz angol 
sógorsági, komasági uralom az évszázados jólétben elkorcsosodott" és hogy 
,/t brit világbirodalom a világ legelmaradottabb kormányzatának bizonyult, 
amely mindent pénzzel ak-ar elintézni." — „Hol marad az amerikai f l o t t a ? " — 
kérdezte Liddl Hart kapi tány a kuantani ka tasz t ró fa u tán . A német páncélo-
soknak a Csatornán való á t törése után pedig Londonban te t ték fel a kérdést , 
hogy hol voltak a brit c sa taha jók? Az USA, Anglia mostani szövetségese, há-
borús uszítók tanácsára már régóta íeni f ogá t Anglia világhatalmi szerepének 
átvételére, amit Page, az USA londoni követe 1941. f eb ruá r 13-án leplezetlen 
őszinteséggel ki is mondot t : „Mi vagyunk és leszünk Anglia örökösei ... amire 
évtizedek óta vágyakoztunk". De H. W. Luce is bevallja, kertelés nélkül, hogy 
„1919-ben pompás alkalom nyílt a világ vezetésének átvételére. A XlX-ik szá-
zad az angol világbirodalomé volt, a XX-ik a miénk". Félreérthetet len az Ob-
server megalománikus jóslata is: „A földgolyó valamennyi népe feletti gyám-
ság átvételére alakult az angol-amerikai szövetség". Denny I. „America con-
quers Britain" című épületes könyvében pedig már fenyegető hangon í r ja , hogy 
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,/iz angol világuralmat hamarosan az amerikaiak fogják felváltani, ha kell, a 
fegyverek erejével is". 

Mindezt éberül f igyel te Japán és „temetői csendben, de annál alaposab-
ban felkészült a nagy leszámolásra. „A győzelem nem véletlen, hanem szívós 
munka és elszánt hősiesség eredménye." (Kuni Maszami.J 

„Japán elutasít magá tó l minden kizsákmányoló vagy elnyomó politikát 
— mondja Togo, japán külügyminiszter — óhaja , hogy minden ország és nép 
a Nagy-Ázsiában függet lenül tölthesse be s a j á t helyét ." Tozso pedig a nép-
ra jz i alapon nyugvó ú j keletázsiai rendről beszélt. 

J apán eddigi győzelmei megnyi to t ták az u ta t India felé is, amelynek népe 
számára „elérkezett a megvá l tás ó r á j a " (Bose) . A j apán haderő pedig a Szuez-
csatornáig fog előnyomulni és az Indiai óceánon fog találkozni a tengelyhatal-
makkal (Szuceuan). 

Montesquieu í r j a már találóan, hogy „a tengerek felet t i uralom mindig 
büszkévé teszi a népeket, m e r t képesnek érzik magukat , hogy bárhol támad-
janak. Azt hiszik, hogy ha t a lmuk ép oly határ ta lan , min t az óceán." 

Mladiáta. 
Elkészült a Simonoseki tengerszoros alatti alagút Japánban, amely Si-

monoseki város t Hondu szigetén az átellenében fekvő Moji-val Kiusiu szige-
tén köti össze. Hossza kb. 8 km, 19 m széles; a két t á r n a párhuzamos, 45 m 
mélyen a tengerfenék a la t t ha lad és váza hegesztet t vasgyűrűkből áll. A r a j t a 
keresztül haladó villamos v a s ú t pá lyájá t m á r szerelik. 

A m. kir. Nemzeti Szabadkikötő és Tengerhajózási Vállalat f iumei fiók-
telepét ez év j anuá r 22-én ünnepélyes kere tek között fe lava t ták . Az 1927. évi 
olasz-magyar megegyezést, amely csak hajózás i üzem keretébe vágó anyagok 
fiumei t á ro lásá ra vonatkozott , mindennemű á ru t á ro lásá ra is ki ter jesztve, az 
Azienda dei Magazzini Generáli di Fiume Csepelen, a Nemzeti Szabadkikötő pe-
dig Fiúméban kölcsönösen á r u r a k t á r a k a t létesítenek és e kikötők közti vasút-
forga lmat mérsékelt dí j tételekkel törekszenek élénkíteni. 

Tengerbiologiai filmek. — Kovh Nándor dr., tank. főigazgató, a győri sza-
badegyetemi előadások keretében két nagy tetszéssel fogado t t előadást t a r to t t , 
amelyek során a t engerkuta tás ró l adott á l ta lános tá jékoz ta tón kívül a tenger 
állat- és növényvilágát i smer te tő remek tengerbiológiai f i lmeket m u t a t o t t be. 
Az Adria Egyesület vezetősége is tervbe ve t t e ily jellegű előadások rendezését. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya fennálásának 
25. évet ünnepli, ez alkalommal előadássorozatot rendez, ki ter jedve a csapadékvíz, 
ivóvízellátás, vízgazdálkodás, gyógyvizek, árvíz és bányavíz problémáira. — A 
Magyar Adria Egyesület és A T E N G E R szerkesztősége ezúton köszönti a Hidr. 
Szakosztályt eredményes működésének negyedszázados évfordulóján. 

A „Queen Mary", csapatszáll í tóvá á tép í t e t t angol óceánjáró h a j ó t meg-
torpedózták. A súlyosan sérül t ha jó , 10.000 főnyi katonával fedélzetén, a Falk-
land szigetek felé ta r t . — A „Queen Mary", transóceáni óriásgőzös 1936-ban 
végezte első ú t j á t ; teljes hossz 310 m, ű r t a r t a l m a 80.773 brt. , sebessége 30 
teng. mfld. 

„Normandie" francia gyorsgőzöst , amely 1939. szeptember óta New-York-
ban vesztegel, az USA 1941. december 11-én lefoglalta, nevét „Lafayet te" - re 
vál tozta t ta és csapatszál l í tásra átépítet te . Később kigyulladt s oldalra dőlve 
megfeneklett . Pneumatikus módszerrel, vagyis sűrí tet t levegőnek az egyes le-
tömítendő vízhatlan hajórekeszbe való sa j to lássa l kísérleteznek most, hogy ú j -
ból feláll í tsák és kiemeljék a 4 m-es iszapból, amelybe süllyedt. A „Normandie" 
1935. m á j u s 29-én indult első newyorki ú t j á r a , 1935-ben megszerezte az „At-
lanti óceán kék szalagját" , mint a leggyorsabb hajó, vagyis nevét egy allegóri-
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kus ezüst t rofeába vésték. Hogy mily ér téket foglal t le az USA, azt a következő 
adatok érzékeltetik. A h a j ó hossza 313 m, vízkiszorítása 11.15 m merülésnél 
68.600 t, ű r t a r t a lma 82.799 brt , sebessége 30 teng. mfld., építési költsége 820 
millió f r ank volt. Négy csavar j á t egy-egy 40.000 lóerejű villamos motor h a j t j a , 
amelyek az á ramot turbogenerátorokból kap ják . A ha jó üzemi költsége egy tér t i 
útnál a Le Havre—New-York vonalon kb. 1.4 millió pengőre rúgott . A Nor-
mandie-n kívül 1941. november 6-ig lefoglal tak az angolok 625.000 b r t f ranc ia 
h a j ó t és elsüllyesztettek 73.000 b r t ha jó tere t , míg a tengelyhatalmak e háború 
folyamán 283.000 br tonná t puszt í tot tak el. 

A máltai (La Valetta) 45.000 tonnás úszódokkot, amelyet jóvátételi szám-
lára a németek építettek, német repülők elsüllyesztették. 

KÖNYVSZEMLE 

Bolletino di Fcsca, di piscicoltura e di idrobiologia. Roma, 1941, Anno XVI. 
Fasc. 4. — R. Laborator io centrale di idrobiologia, Piazza Borghese 91. — Bru-
nelli, L'organizzazione e l 'a t t ivi ta del R. Lab. d. Idrobiologia. — Brunelli— 
Cannicci, II Lego di Sabaudia. —- Russo, L a pesca dei Clupeidi nel Golfo di Ca-
tani. — Scordia, 11 prodoto delle grandi pesche primaveril i ed estivo-autum-
nali nello s t re t to di Messina. — Valiani, Contributo alla biometria e allo studio 
dell 'alimentazione dei pesci. — Zolezzi, Contr ibuto alle s tudio dell 'alimentazione 
dei Cefalopodi. 

Annali Idrobiologici 1935, Ufficio idrografico del Magistrato alle aque, 
Venezia 1940. — A velencei körzethez ta r tozó 37 ál lomásnak meteorológiai meg-
figyelései közli az intézet egy nagyrétű, 277 oldalra t e r j edő kötetben, minden 
állomás ada ta i t á t tekinthető táblázatokba összefoglalva, számos diagrammal és 
egy térképpel. 

Scritture sopra la laguna. Antichi seri t tori d ' idraulica veneta. P. II, Ve-
nezia, 1941. — A 16-ik századbeli Aluise Cornaro és Cris toforo Sabbadino egy-
korú iratait és tanulmányai t a lagunákról, folyók és csatornák szabályozásáról 
stb. ismertet i a könyv nagy részletességgel. 

Az Instituto italico-germanico di biologia marina di Ruvigno d'Istria ki-
adványai : Vol. II. N. 13—18 és a Thálassia Vol. III. N. 9 — (Zanon, Diatome 
di Rovigno 1940, N. 10.) — Vatova, Le zoocenosi della Laguna veneta, 1940. 
N. 1. — Annélides polichézes de la haute adriatique. 1940. — 
N. 2. — Vatova, Distr. geogr. delle alghe nella laguna veneta, 1940. N. 3. — 
Roch, Die Terediniden des Mittelmeeres, 1940, lásd vázlatos ismertetést A Ten-
ger, 1941. 4—6. sz. N. 4. — Benacchio, F ló ra di Rovigno d'Istria, 1939. N. 5. — 
Sella, L ' Indus t r ia del Trepang, 1940. N. 6. — Fiorencis, I Caprellidi del mare 
adriatico presso Rovigno, 1940. N. 8. — Panning, Ueber einige ostafr ikanische 
Seewalzen, 1941. 

Merentutkimuslaitoksen Jilkaisu, Helsinki 1938—1940. évi kiadványában 
a f inn tengerkuta tó intézet megfigyeléseit közli. No. 113. — Jmrva, Ueber die 
Eisverhál tnisse i. Winter 1936/37 an den ICüsten Finnlands, 1938. No. 123. — 
Lisitzen, Zur Frage des prognostischen Wertes der Wasserverhál tnsise im 
Scharenmeer, 1939. No. 124. — Jurva, The Thalassological Cruise April-May, 
1938, No. 125. — Granquist, Merentutkimuslaitoksen to iminta vuonna 1938, 1939 
No. 126. — Granquist, Reg. Observ. o. Temperát , a. sal ini ty in the seas around 
Finland, 1937—38. No. 127. — The thalasslogical Cruise 1939, 1940. No. 128. — 
Granquist, Hydrological Observations, Temperatur, Salinity, Oxygen, 1939— 
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1940. No. 129. — dtto 1938—39—1940. No. 130. — Palmen, Wasserstandsanga-
ben 1937/38—1940. 

Maríné Rundschau, 1941. Dezb. Berlin, Mittler u. S. — Guse, Die Glanz-
zeit Venedigs. — Heubner, See u. Flotté bei F. List. — Handel-Mazzetti, See-
macht u. Imperialismus im f e r n e n Osten. — Aust, Die deuschen Ströme im 
Lichte der Gegenwart . — Buchholz, Wadnlungen am schwarzen Meere. — Beus-
ter, Amerika r aub t die Normandie . 

Anna len der Hydrographie u. marit Meteorologie. 1942. H. 1. — Jatho, 
Die Schwankungen der monatl . Werte des Luf td ruckes u. der Temperatur aui 
der Erde. — Maurer, Azimutgleichenkarten. 

Albania II. Aspetti economici. — Per l ' Is t i tuto di studi adriatici, 1941. — 
Albánia közgazdasági jelentőségével foglalkozik ez a számos képpel és számszerű 
adattal t a rk i to t t tanulmány. I smer te t i a kiaknázható bányászat i termékeknek 
előfordulását, az erdőgazdaságot, a hasznosí tható növényi termékeket , az állat-
tenyésztést és végül Cossovo és Ciamuria vidékét gazdasági vonatkozásokban. 

Külügyi szemle, 1942. 2. sz. Magyar Külügyi Társaság, Budapest . — Nagy 
I., Nagy-Finnország. Wesselényi M., Törökország a világpolitikában. —• Fa-
zekas, Észtország bolsevizálása. — Kertész, A riodejaneirói konferencia. — 
Szende, A csendesóeeáni terület és a nagyhata lmak. — Csonka, Japán gazda-
sági problémái. — A Szemlék-rovatban sok, érdekes, külpolitikai eseményeket 
tá rgyaló közlemény. 

Tijdschrift van het Nederl. aardeijkskunding (Jen. Amsterdam, No. 6— 
1941. leiden Brill. Van Vuuren, De relatie Mensch. — Heere, De Aarde als Fac-
tor in het cultureele Leven. — Julién, Door het land der Tenda. 

Boletim da Soeiedade de geografia de Lisboa. 1939. N r 1—6. Nr 1—2.: 
Coutinho, Por tugueses no descombrimento da Austral ia. •— N r 3—4.: Schical-
bach. Hollandia. — Axelson, O. Pad rano de Santo Filipe de Bartolomeo Diaz. — 
Nr 5—6: Custodio de Mmais, A Ilha da Madeira. — D, Arenas de Lima, A pri-
meira proeza da circumnavegacao afr icana foi fenicia ou por tuguesa? — , 

Aug. Nobre: Moluscos marinhos de Portugál. Porto, 1936. — és Nobre: 
Crustaeeos decapodes e stomatopodes marinhos de Portugál. Porto, 1936. — 
Fauna Marinha, de P. — IV. — A portói egyetem v. zoologiai t anárának e ké t 
kötete részletesen tárgyal ja a puhates tűeknek Portugál iá t szegélyező tengeré-
ben élő vá l fa ja i t . A rákokról és csigákról szóló kötet pedig 61 táblán közli a 
fényképmásolatok, autotipiák tömegét , azok részletes leírását, továbbá a vo-
natkozó gazdag tudományos i roda lmat és a lelőhelyeket. 

The Philippine Journal of science. Vol. 75. Nr 3. July 1941. — Manalo, 
Glória, Reducing the acidity of Manila Copal. — Juliano, Callus development in 
g r a f t unión. — Yutuc, Studies on the influence of splenectomy on natural and 
aequired immunity of rats to Nippo-strongylus muris. — Alvir, The origin of 
placer gold in San ta Maria r iver . — Galang, Types of vvatercraft in the Phi-
lippines. — 

M. J. 
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HARC A TENGEREN AZ ELMÚLT ÉVNEGYEDBEN 
Irta: Mladiáta A. J. főkapitány. 

1. — A tavasz hadi eseményei mint nagy döntő fordulatok előfutár-
jai peregtek le a kétféle világszemléletnek immár két és fél esztendő óta 
folyó drámai mérkőzésében. Anglia és USA minden reményét a szovjet 
téli offenzivájára és az afrikai hadi tervekre helyezte, mert tőlük remélte 
a tengelyhatalmak gyengítését a második front létesítésével. Hogy mily 
kétségbeejtő lehetett a britek helyzete, azt az ú j canterbury érsek imája 
érzékelteti, midőn a kereszténység és minden vallás halálos ellenségét, 
a szovjetet foglalta imájába és „minden népek Istenéhez" könyörgött, 
hogy áldaná meg az angol-szovjet együttműködést a háború alatt és 
azután is. De az Egek Ura nem teljesítette e farizeusi kívánságot, mert 
a bolseviki hadak minden igyekezete véres veszteséggel végződött a ke-
leti téli arcvonalon. Szebasztopol elesett és június végével megindult a 
tengely nagy támadása, rendkívüli lendülettel és újabb rendszerű, na-
gyobb hatású fegyverekkel. Az afrikai küzdelem színterén pedig TOBRUK 
és Lybia visszahódítása (jún. 20.) volt a legdöntőbb hadiesemény. Málta 
szüntelen bombázása és a segítséget hozó hajókaravánok megsemmisítése, 
amelyekből hírmondó is alig maradt, segítették a német-olasz hadak e 
nagy teljesítményét a legkedvezőtlenebb klimatikus viszonyok ellenére. 
Ma Rommel—Bastico e győzelmes serege Alexandria előtt áll. 

2. — A japánok szörnyű csapásait, amelyeket a britek és szövetsé-
geseik keleti haderejére mértek, jól jellemzi Johnston kifakadása. Amit 
a japánok néhány hét alatt végrehajtottak, az ép oly csodálatos mint 
zavartkeltő. Alig száz nap alatt valósággal egy birodalmat hódítottak 
meg, mondta J. a rádióban. Lord Linlithgow pedig kiáltványában India 
„nagy veszedelméről szólott. Hiába zúdult a vádaskodások özöne a kudar-
cok miatt a vezetőkre és a gyárakra, a szereplő személyek csak a lerom-
lott közszellem képviselői voltak. Gough tábornok a Truth-ban Wavell 
haditörvényszék elé állítását követelte Szingapúr elestéért. Percival 
tábornokot pedig „a defenzív szellem mintaképének" nevezte. Bármeny-
nyire fontos is az ember rátermettsége a harcban, a hadiszereknek 
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megfelelő száma és tökéletes kivitele nélkül, korszerű háborúban, győ-
zelem el sem képzelhető. Meddőnek tartjuk tehát azt a katonai részről 
sokszor megindított vitát, hogy az ember vagy az anyag fontosabb-e a 
sikeres küzdelemhez. A szellem felsőbbrendűsége ugyanis nem csak a 
támadás helyes előkészítésében és lendületes keresztülvitelében rejlik, 
hanem legalább ép oly mértékben nyilvánul meg a munka frontján, az 
alkotó elme és a lelkiismeretes kivitel működési síkján, amint azt épen 
a mai háborúnak óriási műszaki felkészütséggel vívott minden mozza-
nata bizonyítja. Az erők egy célra való összpontosítása és gyors latba-
vetése a siker egyik titka. 

Már az előző füzetben közölt Összefoglalásban utaltunk a lelki 
tényezők fontosságára, amelyek hiánya az üzérkedő termelés frontján 
is érezhető. Ily értelemben keli a Manchester Guardian vádját is értel-
meznünk, midőn Potemkin-falvaknak nevezi az angol hadiipari üzemeket, 
vagy midőn KEYES angol tengernagy az aránylag sok nagy csatahajó 
gyors süllyedésének okát a hajók hiányos vízvonalalatti lőszerkamra 
védelmében és elégtelen fedélzeti vértezetben véli keresni, valamint a 
Cordit nagyfokú robbanékonyságában, a „Bismarck" német csatahajóval 
hasonlítva azokat össze, amely szerinte 9 torpedótalálat után süllyedt 
csak el, míg a Hood, Prince of Wales, Repulsc és Barham lőszerkamra-
találat következtében merültek el oly gyorsan. A hasonlat különben is 
felületes és szakszerűtlen, mert mint angol jelentésekből is ismeretes, 
„Hood" süllyedését (1941. máj. 24.) a „Bismarck" nehéz páncéltörő rob-
banó gránátja okozta, amely az erős oldalvértet ütötte át és nem torpedó. 
De „Bismarck" sem süllyedt el csak torpedótalálatok következtében, 
hanem számos 40.5, 35.6 és 20.3 cm-es löveg találata érte és csak köz-
vetlen süllyedését a kormányképtelenné tett hajónak idézte elő egy 
torpédó. Hasonló volt a helyzet a „Prince of Wales" és a „Repulse"-nél 
is, amely hajókat a repülők bomba és torpedó találatainak egész sora 
érte. Tény azonban, hogy a német hajók vízhatlan aláosztása már régeb-
ben is gondosabb volt, amint azt már a skagerraki ütközet lefolyása is 
mutatta. Fölényes volt továbbá a német hajógránátok hatása is. 

3. — Az ellenséges hajóknak Amerika keleti partjai előtt német 
tengeralattjárók által való elsüllyesztése már az első tavaszi hónapban 
nagy lendülettel indult meg. Egyedül a német U-naszádok március kö-
zepéig 151 kereskedelmi hajót (1.029.000 brt.), köztük 58 tartályhajót 
(442.000 brt.) küldtek a tenger fenekére, a májusi veszteség kb. 900.000 
brt. volt, míg az összes ellenséges hajótérveszteség január végéig, az 
1.5 millió olasz és japán eredményt is beleszámítva, 16.5 millió brt. volt. 
Ez a veszteség jún. végével 21.5 millió tonnát ért el. Hogy mily nagy 
ez a veszteség, megemlítjük, hogy a brit impérium összes kereskedelmi 
hajótere 1939-ben 21.2 millió brt. volt, az USA-nak márciusban pedig 
csak összesen 228 tankhajója maradt, tehát állományának 20%-át már 
elvesztette. Ezzel szemben angol forrás szerint Anglia és az USA 
1940-ben 1.5, 1941-ben 2.5 millió brt. hajót épített, tehát összesen az 
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elveszett hajótér !4-ét, míg 1942-re az USA 8 millió, 1943-ra 10 millió, 
Anglia pedig évente 1.2 millió brt. hajótérnek építését tervezi. 

A szövetségeseknek ez évi hat havi hajótérvesztesége 590 hajó volt} 
ebből 330 közvetlenül az amerikai partok előtt süllyedt el, ami több mint 
3.5 millió brt. jelent. Aggodalommal tölti ez el az USA-t, mert Wallace 
helyettes elnök is kritikus időszaknak nevezte a következő 3—4 hónapot 
az amerikai hajózás számára. Érthető LAND-nak, az USA hajózási 
bizottság elnökének rezignált kijelentése is, hogy tengeralattjárók ellen 
nem, lehet sikerrel felvenni a küzdelmet. Azt hiszi, hogy a német U-naszá-
dok robbanó gázzal hajtott motorokat használnak, miáltal óriási akció-
sugárral bírnak. STARK amer. tengernagy pedig kijelentette, hogy 
„a háborút nem nyerhetjük meg addig, míg a német tengeralattjárókat 
meg nem semmisítjük". 

Ehhez jön az olasz és japán egységek által elpusztított kb. 1 millió 
brt. De ez a veszteségi szám mindinkább fokozódik, mert egyedül május 
havában német U-naszádok és repülők 924.000 brt. hajóteret, 170 hajót 
süllyesztettek el. Az USA maga június kezdetéig 350 hajót veszített 2.24 
millió brt. befogadó képességgel, a német és olasz U-naszádok és repü-
lők pedig május l-ig 16.870 millió és június l-ig 17.785 millió brt. süly-
lyesztettek el, amely számba az aknára futott és elfogott hajók, valamint 
a Szovjet veszteségei nincsenek beszámítva. 

A német U-naszádok már a Missisippi és a Szt. Lőrincz-folyamok 
torkolatai előtt is megjelentek májuselején és a kifutó hajókaravánokból 
egyízben 9, más esetben 12 hajót süllyesztettek el. Méltán írt az United 
States News a német tengeralattjárók által a szövetséges hajózáson 
ütött rettenetes sebekről. Roosevelt terve már elkésett, írta a mult év 
tavaszán már H. Baldwin a New York Times-ben, mert az 1941-ben 
elkészülő 130 hajónál jóval többet süllyesztettek el. De az 1942-re terve-
zett 300 hajó sem fedezi a szükségletet, ezért Roosevelt, midőn a májusi 
flottanapon a hajóveszteségekről szólott, a hajóépítés ötszörösére való 
fokozását jelentette be. Hangulatkeltésre és megnyugtatásra voltak e 
számok csak szánva, mert megvalósításuk lehetetlen, de másrészt be-
ismerte egyik rádióbeszédében, hogy a tengeri háború komoly fordulatot 
vett az angolszászok számára és hosszú háborúra van kilátás. 

Roosevelt április végével aláírta a törvényjavaslatot, amely szerint 
19 milliárd dollár póthitelt bocsátanak a hadsereg és tengerészet ren-
delkezésére, amelyből 31.000 repülőgépet akarna építtetni és egy 3.6 
milliós hadsereget felszerelni. Ebből 0.8 millió dollár megrongált hajók 
javítására szolgálna. A gyári építkezéseket pedig, amelyek 1943 köze-
pére nem kezdhetik meg a szállítást, beszüntette. Az USA ipari teljesítő 
képességét, anyagban és szakemberek terén számba véve, merő képte-
lenség a fenti programm is. 

De hiába, háborút pénzzel egyedül nem lehet megnyerni, mert a 
rohamozó tankot — írja a New York Times — egy százezer dolláros 
csekkel feltartóztatni lehetetlen. Különösen áll ez az USA-ra, ahol már 
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az 1914—18-as háború alkalmából 69.000 polgár kb. 3 milliárd dollárt 
keresett a hadiszállításokon és ugyanakkor a munkásságtól nemzeti ön-
zetlenség jeléül bérleszállítást követeltek — mondta Poland a tengeré-
szeti bizottságban. Vagyonokat keresnek a rendelés-közvetítők ezrei is, 
miáltal egy gépfegyver pld. az USA-ban a háromszorosába kerül, mint 
Angliában. Érthető tehát, ha a Daily Mail gyilkos csapásnak nevezi a 
német U-naszádok működését, hiszen csak március folyamán több hajó 
süllyedt el, mint amennyit az USA egy év alatt építeni tudna. 

Az Atlanti óceán északi részén, a jeges tenger határán, Murmanszk 
és Archangelsz felé haladó, a szovjet hadsereg számára hadianyagot 
szállító USA-hajókaravánokat is erősen megtizedelték német U-naszádok 
és bombázók. A március 29. és 30-án lezajló ütközetben a kólái öböl 
bejáratánál több 10.000 tonnás hajót és egy cirkálót pusztítottak el, míg 
újabban, július elején, az Északi Jeges tengeren, a Spitzbergáktól délre, 

N az úszó jég határán, a több csoportban haladó és hadiszerrel megrakott 
38 kereskedelmi nagy hajóból és több kísérő hadihajóból álló amerikai 
karavánból alig érkezett meg néhány súlyosan megsérült hírmondó ren-
deltetési helyére. Először 28 kereskedelmi hajónak és egy nehéz cirkálónak 
elvesztéséről érkezett jelentés kb. 200.000 brt.-val; vele kb. millió 
tonna hadianyag semmisült meg, ami egy egész hadsereg felszereléséhez 
elegendő lett volna. Ujabb hír szerint a többi tíz hajó is elpusztult. 

A Földközi tengeren olasz légi erők támadtak meg június 15-én 
egy erősen védett angol hajókaravánt, amelyből 1 nagy áruszállítót, 
2 cirkálót és 1 rombolót süllyesztettek el, több hajót pedig súlyosan 
megrongáltak. A VALIANT brit csatahajó, melyet az olaszok súlyosan 
megrongáltak, Alexandriában elsüllyedt. Olasz tengeralattjárók a déli 
Atlanti óceán nagy térségében is eredménnyel működtek. It t süllyesztet-
ték el május 20-án a MARYLAND csatahajót is (1920-ban épült, erősen 
vértezett, 8 drb 40.7 cm-es toronyágyúval rendelkező, 31.500 tonnás 
turboelektromos hajtású) Fernando de Noronhától nyugatra. 

4. — A Csendes óceáni körzetben Japán további sikereket aratott. 
Hadihajói a Salamon-szigetektől Adenig erikáinak. Egy cirkálókból álló 
kötelék márciusban elsüllyesztette az amerikai MARBLEHEAD 7050 
tonnás cirkálót, megszállta a "Nikobári szigeteket és Midway-t, Kalifornia 
partjai előtt több nagy tankhajót süllyesztettek el, az Aleuta szigeteken 
partra szálltak jún. 3-án, különleges tengeralattjáróikkal megtámadták 
Sidney ausztráliai és Diego Suarez madagaszkári kikötőket, több hadi-
hajót és teherhajót elsüllyesztettek és bombázták Vancouver, West Port 
és Port Brown kikötőit. Az Aleuta szigetek elfoglalásával elhárította 
Japán az USA légi ereje részéről fenyegető veszélyt és az USA elleni 
légitámadás lehetőségét is megteremtette ezzel. 

Május 6-án a Korall-tengeren egy erős angol—USA hajóhadat 
támadtak meg a japánok és a 3 napos tengeri ütközetben elpusztult 
2 csatahajó (CALIFORNIA, USA, 32.600 t, 1919., WARSPITE, ang. 
30.400 t, 1914.), 2 rep. anyahajó (SARATOGA, USA, 33.500 t. 1918—25, 
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YORKTOWN, USA, 20.000 t, 1936.), egy ang. cirkáló (CANBERRA, 
9850 t, 1927.), egy romboló és 1 tartályhajó, több más hajó súlyosan 
megsérült, japán részről 1 rep. anyahajó veszett el. 

A szövetséges angolszász—holland-erőcsoport veszteségét május 
közepéig a következő kis táblázat érzékelteti, ahol az 1939-ki állományra 
vonatkoztatott százalékot zár jelben közöljük: 

Csatahajó . . . 10 (34%) 
Rep. anyahajó . . 8 (66%) 
Cirkáló . . . . 29 (27%) 
Segédhajók . . .262 (92%) 

Torpedóromboló . 88 (25%) 
Tengeralattjáró . 50 (39%,) 
Akna-, őr-, kísérő-

és folyami hajók 49 (18%) 

Japán, hangoztatják folyton vezetői, nem világhatalmi érde-
kekért, hanem 100 milliós népének gazdasági életteréért küzd. Kereske-
delmi hajóhada az utolsó 50 év alatt 138.000-ről 5.63 millió brt-ra növe-
kedett. Hasonló célkitűzéseket hangoztatott a német vezetőség is. 
Göbbéls a „Wbfür wir Kámpfen" kérdésre így felelt: „. . . für einen Leben, 
das wert ist von hundert Miüionen gelebt zu werden." — Japán csapatok 
máj. 8-án átlépték India határát. Gandhi pedig felhívta az angolokat, 
hogy hagyják el haladéktalanul az országot. Churchill még a háború előtt 
mondotta, hogy felesleges India népéről és ennek állítólagos jogairól 
beszélni. India csak egy földrajzi fogalom, ugyanúgy mint pld. Egyiptom. 
E fellengző nézettel azonban szemben áll sok komoly angol férfi intelme. 
Az angol hadvezetés egyik tagja képtelenségnek mondotta India meg-
védését japán támadás ellen. Wavjell szerint az angolok nem voltak eléggé 
felkészülve a távolkeleti háborúra. Menzies, volt ausztráliai miniszter-
elnök pedig kertelés nélkül kimondotta, hogy a brit birodalom ma sokkal 
közelebb áll pusztulásához, mint azt valaha is álmodni merték volna. 
A japánok úgy látszik alaposan tanulmányozták LEA-nek ,,Valor of 
Ignorence" című könyvét, amelyben a múlt világháború előtt már meg-
írta, miképen hódítják meg a japánok a Fülöp szigeteket, Hawait, Borneot. 
Szingapúrt, Alaszkát és Kaliforniát. Megmosolygott vészjóslatai már 
jórészt megvalósultak. — így áll India birtoklásának kérdése is. Chandra 
BOSE több ízben hangoztatta, hogy a mostani háború az angol birodalom 
feldarabolásával fog végződni és hogv a szabad és egységes India csak 
az angol birodalom hamvából támadhat fel. Cripps dolgravégezetlenül 
tért vissza. Tozsó pedig Rangoon elfoglalása után felszólította Indiát, 
hogy összetörje a láncokat, amelyek eddig rabszolgaságban tartották. TTO 
pedig hozzáfűzte, hogy az USA még 10 év múlva sem lesz elég erős arra, 
hogy döntő háborút merészeljen kezdeni a japán hajóhaddal. Ha az USA 
19'fJf-re 17 csatahajóval számít, úgy Javánnak addigra uayanannyi lesz. 
Japán megfeszített munkával, igazságos és iogos célkitűzésének szent, 
fanatikus hitével sikert sikerre halmoz. Április 4-én egv japán haióköte-
lék Ceylon közelében megtámadta a Trinkomali-ból kifutott angol hajó-
hadat és rövid küzdelem után elsüllvesztette a HERMES repülőgép-
hordozót (10.850 t, 1919.), DORSETSHIRE és CORNWALL 10,000 ton-
nás nehéz cirkálókat. Churchill ismét megnyugtatta az alsóházat és „az 
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angol veszteségek ismét szavakból emelt falak mögött tűntek el". (Ward 
rrice, Daily Mail.) 

Harry Hopkins és Marshall USA tábornokok is lehetelennek tarta-
nak hatásos támadásokat az USA és angol flotta részéről a Csendes 
óceánon. A rossz időjárás miatt most aránylagos csend uralkodik e had-
színtéren, de Japán törekvése kétségtelen, hogy még ez évben döntő 
helyzetet teremtsen (Oshima) és eltökélt szándéka addig folytatni győ-
zelmes hadjáratát, amíg angol—amerikai csapatok India területén tar-
tózkodnak. És ebben a küzdelemben a tengerészeinek is nagy sze-
repe lesz. 

5. — Az angolok partraszállási kísérleteit említjük még meg, mint 
komolytalan lépést egy második front teremtése céljából. Csak látszat-
manővernek minősíthetők ezek, melyeket Majski és újságírók sürgettek 
a demokrácia klasszikus földjén, de szakemberek alig tulajdoníthatnak 
ennek jelentőséget, mert tengerészeti és légi fölény hiányában minden 
ily kísérlet kudarcba fulladhat csak. 

Március 28-ára virradó éjjelen zajlott le az első dicstelen támadás, 
midőn rombolók és torpedónaszádok által fedezve több angol gyors-
naszád közelítette meg a Loire torkolatánál az ottani német U-naszád 
támaszpontot. -Fiatal skót, kanadai és angol önkéntesek gummitalpú 
cipőkkel próbáltak partra szállani, de mielőtt ezt elérték volna gyors-
naszádjaikkal, a német partvédelmi tüzérség pontos tüzében 4 romboló 
elveszett és 9 gyorsnaszád kigyulladt és elsüllyedt. A személyzet nagy 
része a hullámokban lelte halálát, több mint 100 ember pedig úszva 
menekült az égő roncsokról a partra, ahol elfogták őket. A megmaradt 
kisérő hajók pedig sietve hagyták el a harc színhelyét. Április 22-én egy 
kis brit rohamcsapat Boulogne-től délre kísérelt meg újból partraszál-
lást, de a partvédő tüzérség ezt meghiúsította és néhány percnyi tüzelés 
után, felszerelését hátrahagyva, mesterséges köd védelme alatt sietve 
menekültek. Egy harmadik partraszállási kísérlet (máj. 4.)Touquet-nél 
szintén kudarcot vallott. 

6. — A szovjet feketetengeri flotta maradványa Szebasztopol eleste 
után (júl. 1.) Novoroszijszk-ba vonult vissza. (1 csatahajó, 3 nehéz és több 
könnyű cirkáló, 12 romboló, 35 tengeralattjáró és több kisebb segédhajó 
és gyorsnaszád.) A tengeri erődítményekért vívott harcokban a német, 
olasz és román könnyű tengeri erők is résztvettek, aknazárakat létesí-
tettek és a szovjet utánpótlást megakadályozták. Az olasz 18 m hosszú 
és 20 tonnás gyorsnaszádokat a Semmeringen át szállították szétszerelt 
állapotban 4 nap alatt autókon a Dunához, majd ott pontonokra rakva 
3 nap alatt vízen Galacig, mely úton azokat újból összeszerelték. 

7. — A Földközi-tengeren az olasz tengeri és légi erők ápr. 18-ig el-
süllyesztettek: 8 nehéz cirkálót, 16 rombolót, 2 torpedónaszádot, 27 ten-
geralattjárót, 11 más kisebb hadihajót. Súlyosan megrongáltak: 3 csata-
hajót, 2 anyahajót, 8 cirkálót és 2 rombolót. Német U-naszádok ugyanezen 
időpontig 1 csatahajót (Barham), az „Arc Royal" repülőgéphordozót, 3 
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könnyű cirkálót, 7 rombolót, 9 kisebb hajót süllyesztettek el; súlyosan 
megrongálták a Malaya csatahajót, 1 cirkálót és 7 rombolót. 

8. — A „PRINZ EUGEN" nehéz német cirkáló harca az angol bom-
bázók és torpedóvetők raja ellen 19Jf2 máj. 17-én a mostani tengeri háború 
egyik jellegzetes epizódja volt. A cirkáló a Stavanger fjord közelében 
délkeleti irányban haladt 2 romboló és 2 torpedónaszád védelmében, 
midőn 4 angol bombázó megtámadta, amelyek ellen a légelhárítók tüzelni 
kezdtek. De már jelentik a torpedóvető gépek kb. 40—50 egységből álló 
két csoportra oszlott mélyen szálló rajának gyors közeledtét is. Erre 
megszólaltak a 20 cm-es toronyágyúk és a nehéz légvédelmi lövegek, 
hogy a karcsú hajó teste is megrándult bele. A támadó gépek közül 
több kigyúlva, fáklyaként zuhant a tengerbe. A ledobott torpedók, lég-
buborék-csíkokat szántva maguk előtt, vészthozóan közelednek mindkét 
oldalról nagy sebességgel a hajó felé. A hajóvezetés minden gondja ab-
ban központosul, hogy gyors fordulatokkal a torpedók halálos ölelése 
elől kitérjen, ami gyors kormánymozdulattal és a három csavarra mű-
ködő gépcsoportok ellentétes fordulatú és legnagyobb erőkifejtésével 
sikerült is több ízben. Időközben a kísérő naszádok is hevesen tüzelni 
kezdtek, a parti tüzérség és a saját vadászgépek is beleavatkoztak a 
harcba. Az utoljára támadó két bombázó, bombáikat levetve és a hajók 
elhárító tüzétől elriasztva gyorsan irányt változtatott és hazafelé tar-
tott. Összesen 29 ellenséges gépet lőttek le, a cirkáló pedig sértetlenül 
került ki e mérkőzésből, amelyben 3 saját gép veszett el. 

Mindeme harci események Holmes amerikai szakírót arra a kijelen-
tésére indították, hogy az USA csendesóceáni védőműveinek összezúzása 
után, haditengerészete nem léphet fel döntően már és Anglián sem 
segíthet, mert földközi tengeri flottáját elveszettnek tekinti. Az eddigi 
hajótérveszteséget, amely május l-ig 20.2 millió brt. volt, lehetetlen pó-
tolnunk. A világtengerek feletti uralmat a tengelyhatalmak vették át, 
ebbe bele kell nyugodnunk. 

De a britek lelkiismerete is kezd néha ébredezni. Ezt bizonyítják 
BEDFORD herceg felsőházi szavai is, amelyekben szemrehányást tett 
az angoloknak, hogy „a múlt világháborúban éhségzárlattal ítélték a 
német gyermekek százait halálra, ami embertelen cselekedet volt és 
aminek megismétlése ellen Németország ma védekezik. Ha az angol nép 
tudta volna, hogy mit jelent és mily áldozatokat követel a Lengyelor-
szággal kötött szövetség, sohasem egyezett volna abba bele". Mind tá-
madóbb lesz az angol sajtó hangja az USA eljárásával szemben is, mert 
annak önző érdekeit tisztábban kezdi látni, mind cselekedeteiben, mind 
megnyilatkozásaiban. Sűrűn idézi az angol sajtó Gladstone szavait, hogy 
az USA fogja Angliát egykor kiforgatni világhatalmi helyzetéből. 

Roosevelt bizalmasa, Janeway, leplezetlenül kimondotta, hogy 
Anglia rövidesen az amerikai lobogó 49-ik csillaga lesz. Churchill-t pedig 
már az angol birodalom sírásójának nevezik. A riomi per folyamán el-
hangzott vallomások is élesen világítanak reá arra, hogy önhittségében 
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és magasabb étikai érzékek hiányában miként rohanhat egy nagymultú 
nemzet vesztébe. Míg Japán miniszterelnöke felszólítja népét, hogy jellem-
szilárd és tehetséges képviselőket válasszon a parlamentbe, addig az angol 
katonaiskolákban „gyűlölet-tanfolyamokat" rendeznek és a kadetoknak 
a vágóhidak gyakori látogatását ajánlják, hogy hozzászokjanak a vér 
látásához és harcedzettebbek legyenek. 

Itt már a bolsevizmus őrülete inficiálta az angol lelkeket. Camille 
Mauclair vésztjóslóan írta: „Tudjuk mi lesz Angliából: szegény, gyenge 
és elzárt sziget. Ez a sorsa immár elkerülhetetlen". Hiába hangzott el a 
newyorki egyetem rektorának, H. Woodbon-nak intelme is, hogy „el fog-
juk veszíteni a háborút és ezért egyedül a washingtoni politikusok lesznek 
felelősek". 

A tengelyhatalmak fegyveres sikereit latolgatva, helyesen állapítja 
meg a Daily Herald, hogy a németek mind a fegyverek, mind az értelem 
terén fölényben vannak, majd azt írja, hogy Valahol nagy ostobaságot 
követték el. 

Ebből is látható, hogy Albion fiai csak anyagi tényezőket képesek 
a történelmi események lüktető erőiként értékelni, holott itt első sorban 
a plutokrata, anyagias-önző és telhetetlen világszemlélet ellen kelt síkra 
a kiuzsorázott, elnyomott nemzetek tábora, hogy a földi javak igazsá-
gosabb elosztását és becsületes munkájának gyümölcsét biztosítsa. 
A háborús uszítók nem ostobaságot, hanem nagy bűnt követtek el az 
emberiség ellen, amiért bűnhődniök kell. 

Helyesen írja a Times (márc. 13.), hogy a szövetségeseknek oly 
célkitűzésre és tervre van szükségük, amely jobb és magasabb eszmé 
nyeken nyugszik. 

DIESEL-ELEKTROMOS ÜZEMŰ VONTATÓ HAJÓK. 

A Diesel-motorok fejlődésével, azok üzemi biztonságának növeke-
désével mindinkább tért hódít a villamos meghajtás rendszere, amely 
mind hajóműveleti, mind pedig üzemi szempontból sok előnyt jelent a 
másrendszerű meghajtással szemben. A könnyen, a parancsnoki hídról 
és finom fokozatban eszközölhető csavarfordulat-irányváltoztatás, ami 
kis vontató- és mentőhajók műveletezésénél elsőrendű követelmény, a 
villamos meghajtásnak különös előnyei. A TENGER hasábjain már több 
ízben fejtettük ki a korszerű Diesel-elektromos hajóüzem előnyeit.1) 
ezért itt csak a szóban forgó újabb kis vontatókról legyen szó. 

E tekintetben figyelemre méltó a Pennsylvania vasúttársaság által 
a rewyorki kikötő számára építetett diesel-elektromos vontatóhajó. 
Hossza 32 m, szélessége 7.3 m, merülése elől 2.7 m, hátul 3.5 m, víz-
kiszorítása 347 tonna. Két egyenként 235 kw teljesítményű villamos áram-

1) A TENGER 1938. 36. old. — 1939. 25., 27., 56., 58., 60., 61. 1940. 59. old. 
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1. ábra. A Pennsylvania vasút diei<elelektromos vontató 
hajója a newyorki kikötő számára. DM = két 337/Jt57—6-
hengeres Diesel-motor, 235 kw egyenáramú generátorral, 
P = kétrészes propellermotor 575 teng. I. e., II — hütök, 
ü = üzemolajtartányok, o = kenöolajtartányok, k =. víz-
tartányok, sz. — szivattyú, l =légpalackok, iis = üzem-
olajszürök, vdko — világítási és kompresszor gépcsoport. 

fejlesztő szolgáltatja az egyenáramot a csavartengelyre szerelt 575 ten-
gelylóerejü kétrészes csavarmotor számára, amelynek normális fordulat-
száma percenként 125. A csavar fordulatát a parancsnoki hídon elhelye-
zett készülékkel, a gerjesztő által szolgáltatott áram segítségével, a gene-
rátorok feszültségének változtatásával a Leonard-rendszer szerint szabá-
lyozzák. A segédüzem is a gerjesztőkről kapja áramát. A villamos meg-
haj tás rendkívüli előnyeit a közvetlen motorikus meghajtással szemben 
a 2. ábra érzékelteti, amely a csavar által felvett lóerőket a csavar-

2. ábra. — Dieselelektromos és 
közvetlen hajtású motoros kis 

vontató hajótípus lóerő-fordulatgörbói. 
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fordulatok függvényében ábrázolja, százalékokban kifejezve, egy ily 
vontató hajótípusnál és pedig úgy közvetlen mint villamos átvitelű meg-
hajtásnál. 

A meredekebb görbe (OHFCB) a megkötött hajóra, az OGEH-
görbe pedig a szabad menetre vontkozik villamos meghajtásnál. A köz-
vetlenül Dieselmotorok által meghajtott csavarnál az OCA ill. OHGD 
egyenesek ábrázolják a lóerő (LE) és csavarfordulat (Pn) százalékos 
függvényét. 

Ebből látható, hogy a közvetlen meghajtásnál, ahol tehát a Diesel-
motort a csavarral mechanikusan kapcsolják, növekvő húzóerőnél a 
csavarfordulat bár szintén cspkkenni fog, de vele csökken a Diesel-
motor fordulatszáma és egyben teljesítménye is. Legnagyobb vonóerőnél 
tehát csak kb. 75%-a a motorteljesítménynek jut érvényre (C), míg egy 
motor üzembentartása esetén ez 40 és 28% közt váltakozik. 

A villamos meghajtásnak ezek az előnyei, valamint a könnyű és 
gyors hajó- és gépműveletezés indították már 1923-ban az USA hajózási 
műszaki érdekeltségeit, különösen a keleti partok kikötőiben, ily típusú 
kis vontatók nagyobb számban való építésére, amit később más államok 
(Anglia, Belgium, Olaszország) is követtek.2) 

Egy nagyobb, 37 m hosszú dieselelektromos meghajtású hajó a 
Moran Towing and Transportation Co. New York számára épült3) nyílt 
tengeri mentőszolgálatra, ameíy a negyedik ily hajója a társaságnak. 
Két 750 fordulatú kétütemű Dieselmotor, egy-egy 600 kw generátorrá! 
kapcsolva, szolgáltatja a villamos áramot a 200—160 fordulatú csavart 
meghajtó két elektromotor számára, amelyek feszültsége 600 V. 
A Diesel-főmotorok fordulata azok kímélése céljából rendes körülmények 
között alacsonyabb. A két önműködő fordulatszabályozókkal ellátott 
gerjesztőt közvetlenül a főtengelyről hajt ják meg. A segédgépek is vil-
lamos hajtásúak és e célra két 30 kw Diesel-generator szolgál. A Diesel-
motorok indítása akkumulátorteleppel történik. Három kormányállás-
ból kezelhetők a csavarmotorok és a kormánygép is villamos rendszerű. 
A fűtésre olajtüzelésű segédkazán szolgál. M. J. 

A NÉMET BIRODALMI AUTÓ- ÉS VIZIÜT-KIÁLL1TÁS 
A MŰCSARNOKBAN. 

A TODT vezérmérnök, birodalmi miniszter kezdeményezésére léte-
sült kiállítás plasztikusan szemléltető módon mutatta be a német nagy-
vonalú közlekedéspolitika e fontos két tényezőjének, a korszerű autó- és 
viziútak építésének sokrétű képét. 

2) Bahl. Hansa, 1940. H. 45. 
3) Maríné Engineering a. Shipping Rev. 1940. X. 
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A jövő Európa nagy gazdasági terét átszelő nagyteljesítményű 

autóúthálózat, valamint a hajózható folyamok és csatornák segítségével 
létesítendő, nagyhajózásra is alkalmas transkontinentális viziútak már 
kiépült és munkában lévő, illetve tervezett hálózatát számos falitérképen, 
táblázatban, művészi képekben és még több szakszerű modellben tárta 
a szemlélő elé. Az alábbiakban csak a viziútakra és a hajózásra vonatkozó 
és azok gazdasági jelentőségét szemléltető anyagról kívánunk rövid 
szakszerű ismertetést közölni és néhány részletet rögzíteni, egyben fele-
letül a sok idevágó kérdésre, amelyet hozzánk intéztek. 

A sajtó főkép a személyi vonatkozásokat tárgyalta, a kalauz pedig 
adatokat nem közölt és általánosságokban merült ki. 

Első sorban a ,,Duna"-terem, amely hivatalosan is a kiállítás kö-
zéppontját képezte, köti le különösen figyelmünket, valamint a következő 
(III.) „Viziépítkezés és hajózás Magyarországon" jelzésű terem. 

A viziútaknak és főképen a Dunának nagy forgalmi jelentőségét 
egy nagy, a terem egyik oldalfalát betöltő vízrajzi térkép szemlélteti. Az 
épülő nagy német viziútrendszeren kívül, amelyek az Északi tengert a 
Rajna—Majna—Duna-csatornával, illetve a Keleti tengert az Odera— 
Duna-csatorna útján kötik majd össze a Dunával és így a Fekete tenger-
rel, mint tervezett viziútat a többek között ott látjuk a Weser és Elba 
összeköttetését a Dunával, a Duna—Nis—Üsküb—Saloniki-csatornát a 
Morava és Vardar völgyében, a Bécs—Zágráb—Fiume-csatornát 1000 
tonnás járművek számára. Budapest—SzolnokiDuna—Tisza- és Tokaj— 
ífőrös-csatornákat 600 tonnás hajók számára, valamint a Cernavoda— 
Constanza-cs&tomkt. Egy másik táblázat a Duna jövő forgalmát tár ja a 
szemlélő elé, kiemelve a mezőgazdasági és ipari cikkeknek, kőolajnak, 
ércnek, szénnek és műtrágyának tömegszállítását. E célból a hajóparkot 
a jelenleginek a háromszorosára kell majd növelni, egyes kikötőket pedig 
megfelelően kiépíteni. így Regensburg 4 medencével, továbbá Linz és 
Wien nagy átrakodó kikötők lesznek a felső Duna mentén és gócpontok 
a nagy német csatornarendszerek torkolatai közelében. A hajózási út 
javítását szolgáló duzzasztó gátat a Kachlet-vizmü és a Persenbeug 
mellett Fischer A. rendszere szerint épülő vízalatti duzzasztó két mesteri 
modelljével szemlélteti. A kachleti gát 9 m-el emeli a vízszintet, az erő-
művek pedig 250, illetve 800 millió kilowattóra évi villamos energiát 
szolgáltatnak. 

A kachleti duzzasztómű és energiaitelep 1928-ban készült el, a 
Persenbeug melletti gát és erőtelep előkészítő munkálatai folynak, míg 
kivitelezése a háború utáni időre marad. 

A Duna magyar szakaszán végzett vagy még végzendő munkálato-
kat ós a mederviszonyokat több vázlat és kép szemléltette. Budapestet 
mint kikötővárost a csepeli kikötő 9 medencével, a lágymányosi és 
északi kikötő tervei érzékeltetik. A dunai forgalom jövőbeli nagy emel-
kedésére való tekintettel az Alduna zuhatagos szakaszának gyökeres 
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átalakítása szükséges, ami duzzasztó művek létesítésével volna elérhető. 
Az erre vonatkozó tanulmányok folyamatban vannak és több hossz-
metszet szemléltette a különböző' megoldási lehetőségeket.1) Kár, hogy 
itt régi magyar tervek nem kerültek a kiállításba (Kvassay-csatorna). 

E terem legmeg kapóbb és legtanulságosabb tárgyai a régi hajózási 
menetrendek és okmányok, különböző szakszerű hajómodellek voltak, 
amelyeket főkép a Dunagőzhajózási Társaság mutatott be, felölelve a 
legújabb hajótípusokat is, míg magyar hajózási társaságoktól egyetlen 
modell sem volt itt látható. 

A Földmívelési Minisztérium ill. az Orsz. Öntözésügyi Hivatal 
gondos és szakszerű kivitelű modellekkel szerepelt: a békésszentandrási 
hajózsilip kamrának (85 m hosszú, 9.3 m mély, 37 t súlyú kapuszárny-
nyal) és az épülő csatornáknak útvonalát feltüntető plasztikus, a ma-
gasságkülönbségeket világosan érzékeltető szép relief-modelljei méltán 
sok elismerést váltottak ki. 

De nézzük előbb 'a történelmi értékű anyagot. Egy dunai hajózási 
térkép 1781-ből bécsi Hadilevéltárból, egy %-es sajka modellje egy haránt-
vitorlás árboccal, egy mellső ágyúval, gerinccel, a 18-ik századból, a 
klosterneuburgi Pioniermuseum-ból, Széchenyi első dunai kerekes gőz-
hajójának primitív modellje a gr. Széchenyi-család gyűjteményéből 
1844-ből és a K. k. priv. erste österr. Donau Dampfschiffahrts Gesell-
schaft hajó járatainak plakátja 1840-ből. mind régmúlt idők emlékeit 
idézik. Széchenyi első dunai gőzhajója állólapátú, kerekes, hajóteste 
karcsú, a kormánykerékkel a faron, egy kéménnyel, egy horgonnyal bir 
és 1844 aug. 10. a DGT óbudai hlajótelepén bocsátották vízre. Főméretei: 
1.70/9/9 láb. merülése 20 hüv., 100 lóerejü középnyomású gőzgépjét 
John Cockerill-nél Seraing-ben, Lüttich mellett készítették. Hajózási 
körök számára talán nem lesz érdektelen az említett DGT-plakáton 
hirdetett hajójáratok jegyzékének közlése: 

SOPHIA — 60 PS — Wien—Linz vonalon 
MARIA ANNA — 76 PS — Wien—Pressburg 
ÁRPÁD — 80 PS — Wien—Pressburg—Pest 
ERÖS — 140 PS — Gönyü—Drenkova — vontató — 
FRANZ I. — 60 PS — Pest—Drenkova 
PANNÓNIA — 36 PS — Skela Cladovi—Giurgevo—Galaz 
CRESCENT — 120 PS — Konstantinop.—Trapezunt 
CLEMENS F. METTERNICH — 140 PS — Konstantinop.— 

Trapezunt 
STAMBOL — 160 PS — Konstantinop.—Smyrna, jed. Dienstag 
LEVANT — 40 PS — Dardanellen—Salonichi, Jed. Mittw. 
SERI-PERVOS — 120 PS — Smyrna—Rhodos—Beirut—Jaffa— 

Alex., alle 4 Woch. 

i ) Egy megoldás két duzzasztógáttal a 65 és 105 km-nél, egy másik 3 duz-
zasztóval a 48, 67 és 108 km-nél. 
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MARIA DOROTHEA — Res. Schiff. 
ZRÍNYI — 80 PS — Pest—Drenkova 
ARGO— 50 PS — Gladosnitza—Rustzuck—Braila 
FERDINÁND I. — 100 PS — Braila—Konstantinop. 
Reisedauer Pest—Konstantinopel 11 Tagé. 
Látható volt még itt Szécehnyi I. gr. 500 frt-os DGT részvénye, 

egy metszet, amely Nürnbergnél a régi LUDVIG-csatornán a hajóvon-
tatást ábrázolta lovakkal és vitorlával (1850), egy 15. századbeli Kleine 
Scíiachtel modellje és a Közlek. Múzeum gyűjteményéből a „FIUME" 
első magyar dunai gőzhajó (1840) modellje. 

A DGT hajóparkját a következő szép és szakszerű hajómodellek 
szemléltették: „NÜRNBERG" Bayr. Lloyd, épült a Deggendorfer Werft 
u. Eisenb. Ges., 1934/35, motoros teherhajó. L ü. a. 68 m, Ba. Sp. 8.5 m, 
H 2.5 m, Tg. 2 m, Trgf. 676 t, két 400 PS motor, 2 csavar, Hitzler-
kormány, csavarok fedve. — „ROMULUS" motoros vontató, ép. 1938, 
Kort gyűrűvel, a B. L. legújabb típusú tartályhajójának és a „Bayreuth"-
nak modellje, (2 kémény, 2 horgony, 1 kormány, 2 fedett csavar), a 
„LAUDON" motoros áruszállító és vontató, Kort-gyűrűvel, Hitzler-
kormánnyial, ép. 1936/37., 3 pár daruval, a „WAAG" modellje [150 lóerő, 
36.57/7.01/1.97 m, ép. 1860], fix lapátú, kerekes láncvontatásra, 1 ké-
ménnyel. Az óbudai úszódokk sok részletet feltüntető nagy modelljét a 
Techn. Museum, Wien állította ki a „Széchenyi" kerekes gőzössel a 
pontonján; egy oscilláló hajógép szép modelljét a Techn. Hochschule, 
Wien gyűjteményéből, amelyen a gőzkazán, a két Morgan-kerék és a 
környező hajótest szerkezete is látható volt. A Közlek. Múzeum gyűjte-
ményéből ott láttuk a „VASKAPU" kötélvontató (toueur) modelljét. 
A hajó az alsó Duna zuhatagos szakaszára ül. a Vaskapu számára 
épült 1890-ben a Danubius hajógyárban. A kétcsavaros, 500 lóerejű hajó 
főméretei: 53.7/7.5/3.2/2.2 m, a 6 km hosszú vontató vodronykötél szá-
mára szolgáló dobot pedig egy 300 lóerejű compd. gép hajtja. A néhány 
soros, különben is téves felíráson kívül semmi adat sem hívta fel a szem-
lélők figyelmét erre a magyar vontakozásban is érdekes hajóra, de az 
sem volt sehol feltüntetve, hogy ma már mozdonyos vontatás van üzem-
ben a Vaskapu-csatornában. 

Még megemlítjük a legújabb típusú, 2 csavaros szívó kotrónak, 
a „Seetief'-nek precíz részletmodelljét a berlini Baumuseum gyűjtemé-
nyéből. Ugyanazon intézet állította ki a „SCHWARZWASSER" jég-
törőt is. 

E teremben megnyilvánuló nagyszabású és minden tekintetben 
instruktiv és gazdag anyag mellett túl szerény keretekben mutatkozott 
be a magyar hajózás. 

A magyar hajózás „magas fokát", amint azt a kis nyomtatott 
kalauz nevezi, a MFTR tetemes, nem egy korszerű hajóval rendelkező 
parkjából sajnos csak a múzeuális, reprezentatív hajómodellje, az 
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Uebigau-ban 1914-ben épült „ZSÓFIA" kerekes személygőzös [67/7.65— 
14.83/2.46/1.225 m főméretekkelJ képviseli és csak a Nemzeti Szabad-
kikötő és Tengerhajózási Vállalat állított ki egy kis Triesztben készült 
modellt az „ÁRPÁD" folyam-tengerjáró hajótípusról, amely a Ganz és 
Tsa hajógyárában fog épülni a délamerikai útvonalra-) és egyben len-
dületes fejlődésének jövő útját falitáblán is jelezte. 

A DTRT 9 ú j hajónak, a Nemzeti Szabadkikötő pedig 5 Árpád-
típusú hajónak építését tervezi. 

A DUNA-TENGERHAJÓZÁSI RT. is csak képekben mutatkozott 
be, nem is szólva arról, hogy a kalauzában az ETELE-típus képe alá 
írták a magyarázó szöveget. A fali táblázatok, ha csak számok tömegét 
tüntetik fel, fárasztók a nagyközönség számára, már pedig ezeknek és 
nem szakembereknek készül ily kiállítás, amelynek első sorban propa-
gatív célzata van. De nagyon szerények a MFTR fejlődésére vonatkozó-
lag feltüntetett számadatok is, amennyiben a géppel hajtott hajók szá-
mára kb. 28%-ot a lóerőkben, az uszályoknál pedig csak 19% növeke-
dést jelez, amivel nehezen illeszkedhet bele a jövő dunaforgalmának 
nagyarányú kereteibe. Ne feledjük továbbá el, hogy a folyamtengerjáró 
hajók első sorban az átrakodással nem járó forgalom számára készültek 
és oly időben, midőn ez volt az egyetlen útunk a tengerhez. A jövőben 
azonban a tömegszállítás gazdaságosabban a folyamon uszályokkal, a 
tengeren pedig igazi és nagyobb teherbírású tengeri hajókkal fog tör-
ténni, amint az a MFTR alakulásának első éveiben történt is. Külön-
leges hajótípusok csak különleges célokat szolgálhatnak tökéletesen 
mind hajótechnikai, mind pedig gazdaságosság szempontjából. Ebben 
kulminál minden távolabbi kereskedelempolitikai cél, mert Magyarország-
nak a tengerhez kell jutnia, a nemzetek jólétének ez örök, kiapadhatat-
lan forrásához. Van itt hely minden nép hajói számára, hogy szabad vizeit 
keresztül-kasul szelve, békés munkájának és különleges népi kultúrájá-
nak gyümölcseit nemes versenyben kölcsönösen kicserélhesse. 

Á következő termekben a Duna, népeket egybekapcsoló kultúrális 
szerepét szemlélteti, a történelem érdekes dokumentumait láttuk, majd 
a német viziútak és azok mentén létesült műszaki alkotások, hajóemelők, 
csatorna és folyamkeresztezések, kikötők tervei, szakszerű modelljei és 
forgalmi adatokat feltüntető táblázatok, az e téren elért teljesítménye-
ket és azok nemzetgazdasági jelentőségét mutatják be. 

Több terem tárgyai a birodalmi autóútakkal összefüggő alkotáso-
kat szemléltetik mesteri módon, majd a Todt-szervezet tevékenykedését 
a háborús rombolások helyreállítása keretében, a megrongált hidak, 
csatornák karbahelyezésének időszerű problémáit érzékeltetik. 

Az egész kiállítás a munka apotheozisa, amint szellemi kezdemé-
nyezője, Todt is az alkotás harcosa volt. Visszapillantás akart lenni a 

2) Lsd. A TENGER 1939. 45. old. 
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végzett munkára és útmutató a jövő európai nagytérgazdálkodás ki-
építéséhez. Mladiáta. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
AZ OTRANTÓI TENGERI ÜTKÖZET 25-1K ÉVFORDULÓJA 

alkalmából május 15-én a Magyar Haditengerészeti Egyesület a Tengerész 
emlékmű előtt ünnepséget rendezett. A Kormányzó Ur a Zsófia gőzösön 
érkezett a helyszínére s koszorút helyezett az emlékműre, majd fogadta 
a díszszázad és az ütközetben részvettek tisztelgését. Utána a küldöttsé-
gek a Várban kihallgatáson jelentek meg Öfőméltóságánál, aki délután 
vendégül látta azokat. A Magyar Haditeng. Egy. a megelőző napon 
díszközgyűlést tartott, este pedig díszvacsorát rendezett, amelyen Kőnek 
E. t. tanácsos az otrantói ütközetet méltatta és utána a Kormányzó Ür 
pohárköszöntőt mondott. 

AZ „UNGVÁR" DUNA-TENGERJÁRÖHAJÓ ELSÜLLYEDÉSE 
ALKALMÁVAL hősi halált halt magyar kereskedelmi tengerészek em-
lékére emelt jelképes emlékmüvet, a csepeli Szabadkikötő parkjában, 
május 20-án kegyeletes ünnepség keretében avatták fel. A Kormányzó 
Ür, a diplomáciai hatóságok és intézmények képviselői koszorút helyez-
tek az emlékműre, Kertész J. tengerészkapitány pedig lendületes beszéd-
ben emlékezett meg a katasztrófa áldozatairól. Az ünnepségen a MAE is 
képviselve volt. 

A MAE vezetősége elhatározta, hogy néhány volt tengerésztagja 
támogatásával ez alkalomból Vöröskereszt kórházi ágyalapítványt tesz, 
amelyre a háború sérült katonái, első sorban tengerészei tarthatnak 
igényt. Tekintettel arra, hogy a katasztrófa áldozatainak hozzátartozói 
anyagi támogatásra nem szorulnak, a harcos idők szellemében és igé-
nyeinek megfelelően kívánt ezzel áldozatos kegyeletének legméltóbb ki-
fejezést adni. 

ZICHY GYULA GRÓF, KALOCSAI ÉRSEK, szül. 1871., egyesü-
letünk alapító tagja, május 20-án meghalt. A MAE az elhúnyt neme^lelkű 
főpapban régi hű tagját gyászolja. 

HORVÁT FOLYAMHAJÓZÁSI RT. ALAKULT 100 millió kuna 
alaptőkével, horvát állami és német tőke részvételével. 

KÖNYVSZEMLE. 

Nauticus, 1942. — Berlin, Mittler u. S. — A most dúló nagy harcok és a 
világhatalmi helyzet jövő alakulása fokozott mértékben terelik a figyelmet is-
mét a tengerészeti kérdésekre. Ez a kitűnő német tengerészeti évkönyv immár 
25-ik évfolyamában azon fáradozik, hogy a német nép érdeklődését a tengerrel 
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kapcsolatos problémák i ránt ébren t a r t s a és ismeretei t e téren gyarapí t sa . Bár 
a háborús érdekekre való tekintettel bizonyos tá rgy i korlátozások érvényesül-
tek, a közölt cikkek sok aktuál is t émá t fe j tegetnek. Bevezetőül a „Bismarck" 
csa tahajó 1941. má jus i hősi küzdelmeinek emlékét idézi kegyeletes szavakkal és 
amennyire a rendelkezésre álló ada tok a lap ján mos t már lehetséges, közli a 
tengeri harc lefolyását az Atlanti óceánon. A katona-politikai részben az elmúlt 
év haditengerészeti eseményeit, a tengerészet szerepét Dánia és Norvégia meg-
szállása alkalmával 1940-ben és az olasz haditengerészet működését a háború 
eiső évében t á r g y a l j a ; a műszaki részben a par t i tüzérség, a ha jó stabilitás, a 
hajóegészségügy, a tengerészeti szakszemélyzet és az időjárást jelző szolgálat 
tárgyköréből közöl érdekes cikkeket. A III. r . kereskedelmi tengerészeti kérdé-
seket, a IV. r . a légi közlekedés, az V. r . a nagytérgazdálkodást , a délamerikai 
gazdasági helyzetet és J a p á n gazdasági fej lődését ismerteti. Az utolsó r . sta-
tisztikai ada toka t közöl. Ára 4.50 Mk. 

M. J. 
J. Hammerling, a rovignoi tengerbiologiai intézet jelenlegi német igaz-

gatója , az intézet a lapí tásának 50-ik és a mostani közös német-olasz kultúrin-
tézmény 10-ik évfordulója alkalmából rövid vázlatot közöl az intézet múl t já ró l 
és jelen működéséről. (Die Naturwissenschaf t , 1941. H. 32/33. — Berl in) . Mi-
után a Hermes O., berlini akvárium tulajdonos ál tal alapított , főképpen akvá-
rium számára szükségelt tengeri ál latok gyűj tő je gyanánt szolgáló intézetet a 
Kaiser Wilhelm Gesellschaft 1910-ben átvette, adva volt a további időre annak 
tudományos jellege is. A világháború végével, miu tán Isztr ia Olaszországnak 
ju tot t , megszakadt ez a fejlődés, olasz vezetés alá kerül t és csak 1931-ben léte-
sült a jelenlegi munkaközösségen alapuló szervezet, egy-egy német és olasz igaz-
gatóval az élén. Az igazgatótanácsnak elnöke olasz, t ag j a i felerészben németek, 
illetőleg olaszok. Ez a szervezet eddig jól bevált, ami főképpen a két első igaz-
gatónak, Steuer és Stella tanárok, a kölcsönös bizalom és megbecsülés létreho-
zására irányuló tevékenykedésének köszönhető. Az intézet munkássága a ten-
gerbiológia különböző ágazata i ra t e r j ed ki. I t t végezte Schaudinn alapvető 
protoza-kutatásai t , később pedig Sella a ton-halnak vándorlásaira vonatkozó, az 
olasz ha lásza t ra fontos tanulmányai t ; ma jd Isztr ia karsztfolyóinak földalat t i 
ú t j á t kiderítő biológiai módszerét dolgozta ki, amennyiben a felsőbb folyósza-
kaszba megjelölt angolnákat helyezett, amelyek petéik lerakására őszkor a ten-
gerbe vándoroltak és így a torkolatnál jelenlétük megállapítható volt. Sella 
később, Schaudinn nyomdokait követve, Isztr iának a maláriától való mentesí-
tésére szintén biológiai módszert alkalmazott , amennyiben 1926 óta több, mint 
200.000 Gambitsia-halacskát helyezett a pocsolyákba, amelyek az Anopheles-
lárvákat , a malária te r jesz tő i t fe l fa l ják . A több mint 800 fertőzött pocsolyából 
1932-ben így teljesen k i i r to t t a az Anophelest. U jabban az Adria tengerben élő 
tengeri ugorkának (Holothuria) élelmezésre való felhasználásával foglalkozott . 
Tanulmányozták az intézetben a Plankton kérdését (Steuer) , valamint a tenger 
t ápanyag ta r t a lmá t is. (Vatova, Nüman) , ami további, az Adriai tenger élőlé-
nyeinek fejlődésére és szaporodására vonatkozó általános, nagy biológiai kér-
dések tanulmányaihoz adot t alapvető támpontokat . Több biológus ökológiai pro-
blémákkal is foglalkozott (Steuer, Roch, Vatova) , ú j abban pedig ál talános bio-
lógiai ku ta tásokra is berendezkedett az intézet és így szaporodás- és fejlődés-
élettani kérdések is tanulmányozhatók. Mladiáta. 
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megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tá rásában, tudományos ku ta tásban és ismeretük ter jesztésében 
eredményesen közreműködni, ha elsősorban t ag j a i a szerény t agd í j -
nak pontos befizetésével, azután irodalmi és ku ta tó munká jukka l 
azt t ámoga t j ák . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen t isztelt tagja inkra , akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat ké r j ük a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Fe lkér jük tehá t minden t isztel t tagunkat , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is t ámoga t ták és t agdi juka t még nem f izet ték le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mer t áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntar tani , illetve fejleszteni. 
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A PERIPHYTÖN JELENTŐSÉGE A HAJÓZÁSBAN. 

Irta: Mladiáta A. J. 
főkapitány. 

A hajó vízvonalalatti külhéjára letelepülő növényi és állati szerve* 
zetek összesége, a periphytón/) elsősorban a hajó menetellenállcsának 
növelése következtében, de azután a fenéklemezeknek rozsdásodás, loká-
lis galvánáramok és az egyes letelepült állatfajok maró váladékának ha 
tása alatt bekövetkező korai elhasználódása miatt, újabb időben a tudo-
mányos kutattást mind behatóbban foglalkoztatja. 

1. A periphytón és a hajó menetellenállása. 

A hajó vízalatti felületének érdességét a letelepült szervezetek nagy 
mértékben növelik. Régebben, mikor még kevés dokkolási lehetősége volt 
a tengerjáró hajónak, tehát hosszabb ideig tartózkodott a vízben a fenék 
tisztítása és újramázolása nélkül, a sebesség több csomóval2) csökkent, 
tüzelőanyagban pedig tetemesen több fogyott, mint tiszta fenéknél. A tör-
ténelem e tekintetben több, felette érdekes adatot jegyzett fel. Rozses-
twensky orosz flottájának tragikus sorsára döntő hatású volt a hajók 
belepett feneke által előidézett nagy szénfogyasztás, mert az ennek ki-
egyenlítésére berakott széntöbblet a hajók stabilitását csökkentette és 
oly mélyre merültek, hogy vízvonal övében az oldal vértezet túl mélyre ke-
rült és így mlár nem volt meg a kellő védő hatása.3) A „Huascar" esetében 
is a csökkent sebesség vált végzetes tényezővé. A kereskedelmi hajózásban 
az ily módon elhasznált üzemianyagtöbblet és az időveszteség jelentenek 
károsodást. A német délsarki kutató hajó, a „Gaussa trópusi vizeken 
át vezető útján, a Kiél—Capstown vonalon, a rossz minőségű fenékfesték 
következtében 50% sebességveszteséggel és így megkésve érkezett a Déli 
Jegestengerbe. 

1) A görög itspc és (/>uTÓv-ból. (Behning 1924.) 
2) 1 csomó s= 1852 m per óra. 
s) Politowski, Von Libau bis Tsuschima, 1911. 
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Egy 20.000 tonnás csatahajón, dokkolás alkalmával, kb. 40 tonna 
súlyú nedves periphytónt állapítottam meg, ami kb. 10 kg/m2. 

Több száz, dokkolásra került különböző tipusú hajón Polában és 
külföldön éveken át eszközölt vizsgálatok alapján, amelyek mind a védő-
festékek, emulziók és lakkok korroziót és rozsdásodást gátló hatására 
mind pedig a szerves települések korroziv működésére, illetve az ezáltal 
okozott sebességcsökkenésre terjedtek ki, szerző arra a következtetésre 
jutott, hogy ezt a műszaki, hajózási ós gazdasági szempontból fontos 
problémát az akkor szokásos sablonos dokkolási jegyzőkönyvek és ötlet-
szerű vegyvizsgálat módszerével kielégítő módon megoldani nem lehet. 
Ehhez járult még az a kedvezőtlen körülmény is, hogy ezek a karbantar-
tási, ill. fenéktisztítási és mázolási munkálatok többnyire nagy sietség-
gel és sokszor esős v. hideg időben történnek, a festék nem száradt meg 
kellőleg, midőn újból vízre bocsátják a hajót. A vasépítmények rozsdáso-
dás elleni védelmének fontossága abból a számadatból érzékelhető, ame-
lyet a West Scotland Iron and Steel Institute megállapított és amely sze-
rint évente kb. 31 millió tonna vas megy rozsda által tönkre, ami közel 
9 milliárd pengő értéknek felelne meg. A hajók fenékmázolásának évi 
költségét 45 millió pengőre becsülhetjük 

E célból szorgalmazta szerző a fenékfesték megújítása alá kerülő 
hajók szakszerű és rendszeres vizsgálatát, különleges műszaki és biológiai 
felkészültségű tudományos személyzet által. Ehhez járulna a hajó sze-
mélyzete által gyűjtött megfigyelések kiértékelése. Ez az elgondolás csak 
az utóbbi években valósult meg részben, amennyiben több államban állí-
tottak már fel ilyen, a hajótest korroziójának kérdését úgy műszaki, mint 
biológiai és gazdasági vonatkozásban rendszeresen megfigyelő, tanulmá-
nyozó, kutató intézetet v. szervet.4 A korrozió problémája egy külön tudo-
mányággá fejlődött és a nyers empíria síkjából kilépve, azóta az okozati 
összefüggéseket kutató ágazata lett a technikának. 

Ily megfigyeléseknél természetesen külön, beható és gondos mérle-
gelés tárgyát képezik a hullámverés, szélerő, hőmérséklet és időjárás té-
nyezőinek befolyásai is. 

Ezért újabban a kutató intézetekből, hasonlókép, mint az régebb idő 
óta a haditengerészetnél gyakorlatban van, megbízható adatok gyűjtése 
céljából, külön e célra szervezett és megfelelő műszerekkel felszerelt mű-
szaki tudományos mérő-különítmény száll a hajókra. 

2. — A hajó menetellenállása lényegében súrlódási (Rs) és alaki 
tényezőkből (Rf) tevődik össze. Az előbbit a vízbe merülő külfelület ér-
dessége, az utóbbit pedig a hajó alakja által előidézett hullámképződés és 
örvénylés befolyásolja. További tényező a szélellenállás. De van a súrló-
dásnak is alaki tényezője. A súrlódási ellenállás a sebesség és hajótípus 
szerint, tiszta fenéknél 35—75%-át képezi az összellenállásnak. A felsőbb 
értékek a nagyobb méretű és kisebb sebességű tengeri teherhajókra, a 
kisebb értékek pedig karcsú és gyorsjáratú hajókra vonatkoznak. A 

<) Lásd: A TENGER, 1938. 71—72. old. 
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„Kassa" folyamtengerjáró hajónál pld. sekély vízben, 7—9 mfl-nél 49— 
38%, mély vízben pedig 9—12 mfl sebességnél 64—48%; egy 1080 tonnás 
torpedónaszádnál, 31 csomónál, 37% a súrlódási ellenállás részaránya. 

Ha már most a vízbe merülő külhéj érdessége a periphyton által fo-
kozódik, ez a súrlódási tényező rendkívüli mértékben megnövekszik és 
pedig a dokkot elhagyva naponként 0.2—0.5%-ával az összellenállásnak. 

Mladiáta a hadihajóknál nagy obbszámú próbajárati adat kiértéke-
lése útján 0.3—0.4%-ot állapított meg, a sebességveszteségre vonatkozó-
lag pedig 1.2—2.6 csomót. 

Taylor mérnök-tengernagy, a kaliforniai partokon hajózó 32.000 
tonnás csatahajónál, 10 hónappal a dokkolás után, 2.1 tg. mfld. sebesség-
csökkenést, 32 csomós torpedórombolónál az északi Atlanti-óceán vizein 
pedig, 8 hónap után, 3 csomó veszteséget állapított meg, ami az előbbinél 
19, a rombolónál pedig 32 csomó sebességnél kb. 10.000 t. lóerőt, azaz 
30% erőtöbbletet jelent.5) 

Egy 7000 tonnás cirkálónál, a hideg időben és kedvezőtlen körülmé-
nyek között végzett fenéktisztítás és mázolás következtében már 7 hónap 
után 35% erőtöbbletet mértek 25 csomónál. 

Ahlhorn, Gebers, Kempf, Lamble, Perring, Hoppé6) már régebben 
kísérleti tanulmány tárgyává tették az érdesség okozta súrlódás kérdését, 
amiről a M. Mérnök és Építész Egyletben tartott előadásomban szólottam. 

Kempf) újabban 1.25—3.66 mm szemcsenagyságú homokkal érde-
sített kísérleti pontonokkal végzett ily kísérleteket a súrlódási együtt-
hatók meghatározása céljából. 

Ezekből kiderült, egybevágóan a kivitelezett hajókon észlelt gyakor-
lati tapasztalatokkal, hogy mily fontos a hajófenék simasága, tisztasága, 
különösen a hajó mellső és hátsó részén, valamint nagyobb sebességnél. 

E kísérletek és Prandtl*), Nikuradsea) kutatásainak eredménye a 
hamburgi intézet által 404 hajójelentés kiértékeléséből nyert adatokkal 
jól egyezik. 

Ezek szerint 0—2 mm szemcséknél és csekély, 0—10%-os szemcse-
sűrűség esetén a hajó sebessége 0.28%-al csökkent, ami a szemcse nagy-
ságával 10.5%-ig növekedett. 50%-os sűrűségnél a veszteség 4 és 14% 
közt van, míg egyes esetekben, nagyobb szemcséknél és 70—80% sűrű-
ségnél ez 20—26%-ot is elért. 

Rendkívül tanulságos e tekintetben a következő két eset. 
Egy ausztráliai járatú hajón megfigyelték, hogy az néhány hónap 

elteltével a 14 csomó sebesség eléréséhez 35%-os lóerőtöbbletet igényelt. 
A dokkban azután megállapították, hogy vízalatti részét 5% sűrűségű, 
egyenletes elosztású és kb. 5 mm átmérőjű „kagylók" lepték be. 

s) Taylor, The speed a. power of ships, 1933. 
c) TSG 1909, Sch. 1921, WRH 1925, The res. o. lapped butt. Tr. INA 1926, 

WRH 1929. 
i ) STG 1937. 
• ) Hydrom. Probl. 1932. 
») Forsch. A. I. W. 361, 
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Ily fokú érdesség pedig a tankkisérletek szerint a súrlódási ellen-
állás (Rs) 46.5%-os nevelését, illetve a gépteljesítmény 35%-os többletét 
jelenti. A fenéktisztítás után a hajó eredeti sebességét ismét az előírt ló-
erővel (2474) érte el. 

Egy 20 csomó sebességű hajó, amely a tavaszi hónapokban a Keleti-
tenger kikötőiben vesztegelt, ősszel közel 50%-al több lóerőt fogyasztott 
ugyanazon sebességnél. A dokkban megállapított periphytón érdesség-
növélő hatása (72%), a kísérletekkel egyezően, azonos teljesítménytöbb-
letet (50%) eredményezett. , 
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1. — Egy 20.000 tonnás csatahajó-típus 
tg. — lóerő-sebesség-görbéje ( W P S ) tiszta 
fenéknél és 12 hónap után ( W P S i ) . A % 
V-görbe a százalékos erötöbbletet ábrá-

zolja 

WPS-kurve eines 20.000 T Schlachtschiffs-
types bei reinem Eoder. und nach 12 Mo-
naten in der Adria (WPSi) . Die % V-
Kurve stellt den prozentuellen WPS-Zu-
wachs dar. Bei einer lángeren (1.5 Jahr) 
Dockungspause stellte Verfasser ca. 40 t 
Bewuchs i. feuchtem Zustande fest; das 

Schiff verlor 2.6 Sm. hiebei. 
Die V-Kurve gibt Mittelwerte von 3 

Schiffen. 

Az 1. ábrán hadihajókon végzett megfigyeléseimből és próbajárati 
mérésekből kiértékelt diagrammba foglaltam az érdesség okozta teljesít-
ményveszteségeket. 

3. — A periphytón jellege. 
a) Az állati eredetű települések túlnyomó részét a kacslábú rákok-

hoz (cirripedium) tartozó tengeri makkok (bálanus) különböző fajai és 
a kacsakagyló (Lepas anatifera), Conchoderma virgata képezik, de talál-
hatók még Mohaállatok (Bryozoa), Hydroidák, csöves férgek (serpüla) 
és Ascidiák (Cynthia, Ciona). 

A leggyakoribb a tengeri makk10) a hajófenék lakói közt, amely a 
védő festékrétegen áthatolva, idővel mély marásokat is okozhat a kül-
lemezeken. Az infekció mindig a kikötőben történik, miért fontos a tele-
pülés elbírálásához a kikötőkben való tartózkodás ideje a menetidőhöz 
viszonyítva. A termékenyített peték a szabadon rajzó nauplius állapotból 
vedlések után a Cypris lárva-állapotba jutnak és mint ilyen települnek a 
hajófenékre. Ha ezt a ]/2

 m m nagyságú balanust a menetáram előbb le 
nem sodorja, 5 nap múlva már erősebben tapad és rohamosan fejlődik, a 

10) Lásd: A TENGER, 1938, 1940 és 1941. 6. old. Kolosváry G. dr. közleményeit. 
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külső viszonyoktól befolyásolt táplálkozási lehetőségtől függően, hatal-
mas, többoldalú tompa piramisokat alkotó egyedekből álló bástyává nő, 
amely pld. a nyugatafrikai vizeken járó hajóknál 4 cm magasságot is el-
érhet. Az egyedek egymásra is telepedhetnek. A balanus-telep fejlődése 
rendesen a vízvonal algákkal borított sávja alatt kezdődik és a fenék felé 
fokozatosan sűrűsödik, hasonlóképen sűrűbb a mellső és hátsó hajófenék-
részen, haránt varratok mögött és oldalgerincek alatt is. A település sza-
pora; Cuxhaven-ben naponként egy dm2 felületen 400 egyedet is elért. 
Nagyobb a mólók v. kloákák közelében veszteglő hajóknál és plankton-
ban dús vizeken. A balanusok több mint %-át képezik a fenéklerakodás-
nak. Az egyedüli védelem a fenék rövidebb időközökbeni tisztítása és meg-
bízható fenékfestékkel jó időjárásnál való mázolása. Édesvízben gyakran 
elhalnak. Egyes fajok, mint a Bal. improvisus és eburneus, brakvizet is 
elbírnak. 

Kevésbbé veszélyes a kacsakagyló (lepas), mely közel 10%-a az 
össz-periphytonnak, nem marja meg a lemezeket, de hosszú nyakon lóg 
és ezért tetemesen növeli az ellenállást. A lepas-ők 2—6 cm, a conchoder-
mái kb. 4—10 cm hosszúak. 

A csöves férgek (serpula) fehér, meszes, tekervényes hüvelyükkel 
szintén gyakori lakók a hajófenék életközösségében. 

A Földközi-tengerről és az Indiai-óceánról jövő hajókon a balanu-
sokkal vegyesen sűrű telepeket alkot, 0.5—3 cm hosszú egyedeikkel. Maró 
hatásuk nincs. A Bryozoák és Hydroidák 10—12 cm hosszúra is megnő 
nek és az oldalfalakon is találhatók jellegzetes, növényhez hasonlító, ten-
geri mohának is nevezett pamacsai. 

A folyamtengerjáró hajókon szerző kezdeményezésére több ízben 
végeztünk a dokkolás alkalmával vizsgálatokat, amelyek egyikéről „A 
Tenger"-ben (1940. 85 old.) talál az olvasó zoológiai részleteket („Duna") 
Kolosváry G. dr. tollából, míg a „Budapest" hajón végzett vizsgálat ered-
ményét itt összegezzük. 

A hajó 1941. jul. 7-én került az óbudai dokkba, miután előzőleg 3 
járatot végzett és három ízben egy-egy hetet Istanbulban vesztegelt. A 
hajótest vízalatti részén erős balanus-település nyomait észleltük. Az álla-
tokat, amelyek nyilvánvalóan az édesvízi úton elhaltak, lebegő homok-
szemcsék részben lesúrolták; csak a fenéken és védett zugokban találtunk 
1—2 mm átmérőjű Balanus-héjakat. Az orrtőkén, de főkép a far és a fe-
nék középrészén, a gerincvonalban voltak a telepek sűrűbbek és itt volt 
legtöbb B.-héj is gyűjthető. A települési intenzitás itt 120—130 egyed 
volt pro dm2, amelynek 80%-a megmaradt, ill. nem súrlódott le. Kolosváry 
G. dr. meghatározása szerint a Balamis improvisus válfajnak egyedei 
2—2.5 mm magasságú és 6—7 mm átmérőjűek voltak. Ezek az eredmé-
nyek teljesen fedik az eddig más helyen gyűjtött tapasztalatokat. Voltak 
azonkívül kisebb Bryozoa és Serpula vermicularis telepek is. 

A „Duna" hajón észlelt adatokkal szemben (egy járat nyáron) itt 
tehát jóval nagyobb egyedeket és sűrűbb telepeket állapítottunk meg. A 
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hajó mellső és hátsó részén a települési sűrűség nagyobb, mert itt oxy-
géndúsabb a víz és a súrlódási tangentiális erők kevésbbé hatottak. Az 
1. p. alatt említett megállapítással egybehangzóan tehát az ellenállást a 
felületrészek nagyobb érdessége még felfokozza, ami lóerőveszteséget je-
lent. Megállapítottuk továbbá újból azt is, hogy bármily kis méretűek 
voltak is ez állatok, könnyedén, egészben le lehetett azokat a talp (basa-
lis) alatti festékréteggel hámozni, amely réteget erősen meglazította az 
állat és így védőhatását is csökkentette. / 

b) A növényi letelepülések. 
E tekintetben főképen a zöld algát (Enteromorpha) találjuk a ha-

jók 70%-ánál. Minden tengertájon utazó hajókon kimutatható, nem érzé-
keny a sótartalom Változására és édes vízben is elél. Minthogy fejlődésé-
hez a fény behatása szükséges, a vízvonaltól lefelé mind ritkább a tele-
pülés, a fenéken nem található, ép oly kevéssé kiszögelések mögött, mert 
az áramlás életeleme. A szálak 2—75 cm, és a telepek néha párnaszerűleg 
lepik be az említett helyeket, a csavarok agyát, a csavartengelyburkola-
tot és a kormánylapátokat. Szaporodására jellemző, hogy az Indiai-óceán-
ban két hét alatt a szálak hossza 3 cm-ről 12 cm-re nőtt. 

Szaporodása sarjadzás útján történik. Bár könnyen leszakadnak a 
szálak az erős áramlásban, nagy regenerációs képessége gyorsan pótolja 
azt. 

1920/21-ben egy hamburgi dokkban 48 tengeri hajónak periphyton-
ját vizsgálták és ai következő fajok jelenlétét állapították meg: 

Tunicata: Diplosoma gelatinosum, Ascidiella virginea. 
Cirripedia: Balanus psittacus, E. tintunabulum, B. amphitrite D., 

B. perforatus, B. improvisus, B. crenatus, B. chthamalus, Chelono-
bia petula, Lepas anatifera és anserifera és hillii, Conchoderma virga-
tum és auritum. 

Mollusca: Mytilus edulis, M. píctus, Ostrea spec. juv., O. parasitica. 
Anomia ephippium, spec. és fidenes. Teredo navalis. 

Bryozoa: Bugula avicularia, turbulata és neritina, Membranipora 
lacroixii, Scrupocellaria reptans, Electra pilosa, Callopore savartii, li-
neata és spec., Schizoporella unicornis, Hippoperina pertusa, Alcyoni-
dium spec. 

Polychaeta: Hydroides norvegica. 
Hydroida: Tubularia spec., Laomedea geniculata és sargassi, Clytia 

spec., Plumularidae. 
Chlorophycea: Enteromorpha intestinalis, Ulva spec., Chladophora 

sp., Stigeoclonium sp., Chaetomorpha fibrosa. 
Phaeophyceu: Ectocarpus conf. 
Gyengébb alkatú állatok csak kiszögelések mögött, ahol kisebb az 

áramlás ereje, vagy erősen tapadó nagy Balanus-ok bástyái mögött he-
lyezkednek el. így egy nyugatafrikai hajón az egész feneket ellepte a 
Laomedea a hatalmas méretű Balanus-ok tömegétől védve. 
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Hentschl11) csak a zoologus szemével vizsgálta a településeket és 

mint maga mondja „érthető okból" nem kutatta a különböző konzerváló 
festékek összetételét és azok befolyását az élő szervezetekre. De ő is meg-
állapította, hogy egyes hajókon, bár trópusi vidékekről érkeztek, arány-
lag kevés periphyton volt, ami főképpen a célszerű vegyialkatú védőfes-
téknek a fent említett Balamis Cypris-lárvákra gyakorolt hatására vezet-
hető vissza, amit szerző fent említett, minden tényezőre kiterjedő vizsgá-
lataival már megállapított. 

Rendkívül értékesek e tekintetben Knipowitsch12 vizsgálatai a Fe-
kete- és Azovi-tengerre vonatkozólag, amelyeket elsősorban halászati-
biológiai kérdések gyakorlati tanulmányozására rendezett expedíciók al-
kalmával végzett. Minthogy a magyar hajózásnak is élettere ez a tenger, 
kitérünk e kutatások eredményére is. 

A Fekete-tenger hydrobiológiai szempontból unikum. Bár legna-
gyobb mélysége 2244 m, közepes mélysége 654 m, csak a felső régióban 
bontakozhatok szerves élet, mert 219 m mélységen túl, a víz nagy Hús-
tartalma miatt a ,,halál birodalma" következik. A Boszporusból kiinduló 
két cyklonikus főáramlás két halisztatikus zónát alkot, Ezért mutatnak 
az isoxygén-vonalak is komplikáltabb alakot. A szerves élet határa a par-
toktól a nyilt tenger irányában általában 150—125 m mélységben talál-
ható. míg az említett zónákon kívül, 100 m alatt nem lelhető zooplankton 
már. Az élet bőségben csak a felső 25 m-es rétegben lüktet. Az Azóvi-ten-
gernek, amelynek legnagyobb mélysége 13 m, ezzel szemben rendkívül 
gazdag benthosa van, ami e tenger halászati jelentőségére utal. 

Csak egyes helyeken volt nagyobb mélységben, 219 m-ig az élet 
nyoma fellelhető, ahova még behatol az élet éltető eleme, az oxygén; mé-
lyebben a kénhidrogén dominál. Ennek, a minden életet csirájában elfojtó 
ELS-nek főforrása a Mikrospira baktérium. Az életnek e határai az év-
szakok szerint kevéssé eltolódnak bár, de általában 25 m-ig kevés, attól 
felfelé sok a plankton. 

Jellegzetes a Volga folyam biológiája is hajózási szempontból. A fe-
lületen élő tömegek (Neuston, Pleuston), a dús lebegő Plankton, valamint 
a fenék szerves élete (benthos) a hajók fenékletelepülésén is megnyilvá-
nul. A közép-Volgán, Caricinig (Sztálingrád) közlekedő fahajókon kb. 
25 cm sávon a vízvonal alatt főleg különböző algák telepszenek le, búvó-
'helyet nyújtva az Oligochaeták és Chironomidák lárváinak. A faron 
dúsabb a periphyton, mert itt élénkebb a vízmozgás. Az alsó folyamsza-
kaszon közlekedő gőzösökön több zóna volt a vízvonaltól lefelé észlelhető. 
A vízvonalban a Pleurocapra fluviatilis zöld rétege, alatta a zöld algák-
nak kb. egyharmad méter széles sávja (Stigeoclonium és Cladophora), 
majd a 30 cm-es kovamoszatok (Cymbella, gomphonema), ettől lefelé pe-
dig az állatok zónája következik, amelyben a Bryozóák, a Dreissena poly-
forma, Chironomida lárvák, •Cricotopus silv., védettebb helyeken a Hydro-

i i ) Intern. Rev. d. Hydrob. u. Hydrol. 1923. 1 2 ) Dtto 1925. 
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psyche, Chorophium stb. találhatók. A hajó orrán csak néhány Stigoclo-
nium és Cladophora pamacsai függnek, hátrafelé mind dúsabb a település, 
a legsűrűbben tenyészik a Periphytón a farrészen, az ott örvénylő víz ha-
tása alatt. 

A fentiekben keresztmetszetét kívántam lapunk olvasóinak adni a 
hajózással szorosan összefüggő fontos periphyton-problémláról, évtizede-
ken át gyűjtött gyakorlati tapasztalatok és külföldi tanulmányok alapján. 

Míg a fahajók korában csak a hajóféregnek nevezett kagyló (Teredo 
navalis) ellen folyt a küzdelem, réz- és muntzfém lemezzel burkolva a 
vízbe merülő részt, addig az acélhajók korszakában a rozsda és a fenék-
települések ellen kell a harcot felvennünk. Amint láttuk, e téren ma már 
tudományos alapon, nagy felkészültséggel folyik a munka, amire az illeté-
kesek figyelmét kívántuk e kis tanulmánnyal felhívni, amely mérnököt, 
hajóst, vállalkozót és biológust egyaránt érdekelhet. 

Die Bedeutuiig des Schiffsboden-Amvuchses (Periphytón) in der Sehiffahrt. 

Von Oberst-Ingenieur A. J. Mladiáta. 

Verfasser behandelt dieses wichtige, bisher nicht genügend gewürdigte 
Problem an Hand seiner mehrjáhrigen Beobachtungen auf Kriegs- u. Handels-
schiffen u. des einschlágigen Schrifttums sowohl vom Standpunkte des vermehr-
ten Fahrtwiderstandes als der Biologie. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen 
an einem 20.000 Tonnen Schlachtschiff sind in einem Diagramm widergeben. Im 
Kapitel über die Biologie des Periphytons werden Pflanzen u. Tiere des lebenden 
Substrates übersichtlich behandelt . E s fehl t auch nicht der Hinweis auf die 
wichtigste Fachliteratur. Hiezu noch 13)—18). 

«) Ragg, Die Schiffsbodenfarben, 1901, 1925. 
n ) Bray, A prelim. invest. i. the fouling of ships bottoms by marine growths. 

B. o. Constr. a. Rep. Washington, 1923. 
is) Neu, Unters. u. d. Schiffsbewchs X. Rev. d. Hydrobiol. u. Hydr. 1932. 
is) Neu, Bewuchsf orschung, VDI—Na, 1932. 15. — Dtto. Angew. Chemie 1933. 

— Dtto. Die Seepocken. D. Biologe, 1933. 
" ) Dtto. Bewuchsunters. a. Eelbefeuerschiff . Arch. f. Hydrobiol. Bd. 1932. 
is) vissher, Nature a. ext. o. fouling o. ships bottoms, Bull. o. Bur. o. Fisheries, 

Washington, 1928. V. 43. P. II. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Haza érkezett a Magyar Adria Egyesület tulajdonát képező 
szivacs-gyűjtemény. 

A Magyar Adria Egyesület ál tal a „NAJADE" ha jóva l rendezett két 
expedició alkalmával az Adria tengerből g y ű j t ö t t tengeri á l la tokat az egyesület 
1918-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Ál la t tá rában helyezte el, hogy o t t azok 
mint nemzeti közkincs megőriztessenek, ül. szakemberek á l ta l tudományos te-
kintetben feldolgoztassanak. Az eddig feldolgozott anyag i rodalmát A T E N G E R 
1940. X—XII. sz.-ban közöltük. 

Csak a szivacsok gyűj teménye került m á r 1916-ban Dr. Krunoslav BABIG 
kiváló horvá t zoologushoz Zágrábba, tudományos kiértékelés végett, aki 1921-
ben számolt be értékes munká jának eredményéről.1) 

De a „NAJADE"-val gyű j tö t t gazdag anyag éveken á t az Állat tár r ak tá -
raiban hevert , érdeklődés az 1918 utáni küzdelmes években eziránt nem muta t -
kozott, mígnem dr. Kolosváry Gébor e. mt., múzeumi őr, az Adria lelkes kuta-
tója, fel nem karol ta a NAJADE-anyag feldolgozásának évekig szunnyadó kér-
dését, ami már azért is fon tos volt, mer t a kényes anyag tönkremenetelének ve-
szélye fo rgo t t fenn. 

Ügyszeretetéből fakadó állandó szorgalmazására azu tán egymásután jelen-
tek meg az utóbbi években Dr Ferdinánd PAX, Dr Pell Mária és Dr Kolosváry 
Gábor idevágó dolgozatai, hogy a volt haditengerészet részéről a Magyar Adria 
Egyesület rendelkezésére bocsátott ha jóval magyar ku ta tók gyűj tö t te zoológiai 
anyagot a világ és az érdeklődők számára ismertessék. 

A szivacsok gyűj teménye azonban még hiányzott. Kolosváry kezdeménye-
zésére, a kultuszminisztérium és a Múzeum támogatásával azután sikerült , Dr 
Pell Máriának személyes közbenjárására , Zágrábból ezt az anyagot is megsze-
reznünk, amelyet azután a Magyar Adria Egyesület vezetősége immár örök le-
té tként az Álla t tárnak adományozott . I t t , most a szárazan megérkezet t anyag, 
megfelelően konzerválva, alkoholos üvegedényekbe helyezve, a további feldolgo-
zásra vár . 

A szivacsgyüjteményben, amely 81 f a j t és 500 példányt ta r ta lmaz, sok 
szép, a kiállítási mér téke t is megütő da rab van, míg a többi tudományos érték-
kel bír, köztük több ú j f a j is, valamint az Adriában első ízben ta lá l t f a j . A na-
gyobb példányokból természetesen csak darabok vannak a gyűjteményben, míg 
a Babic által feldolgozott másodpéldányok, a nemzetközi szokásnak megfelelően, 
a Horvá t Nemzeti Múzeumba kerül tek. 

A Babic által biztosan meghatározot t fa jok névjegyzékét az alábbiakban 
közöljük Kolosváry Gábor összeállításában. 

Három f a j a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származik. 

i ) Dr. Krunoslav BABIC, Monactinellida und Tetractinellida der Adria, Glasnik. 
XXXIII. 1921. és Zoolog. Jahrb. 1923. Bd. 46. Abt. f . Syst, 
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MONACTINELLIDA. 

A faj neve Termőhelyek Mélység m-ben Megjegyzés 
Acanthella aeuta O. Schmidt Kr., Do. 35—77 — 

Amphilectus armatus (Bowerbank) Pl. 82—89 — • 

Arthemisia mediterranea Babic Mo, Sr, P. 45—54 u. f . 
„ paradoxa Babic P. •> u . f . 

Axinella polypoides O. Schmidt Mo, J. 45—100 — 

„ cinnamomea (Nardo) Sr, Pl, Kr, A. 35—89 — , 

„ cannabia (Esper) Mo, Sr, Kr, Do, P, B 45—77 — 

„ pumila Babic Kr. 77 U. f. 
„ macrostyla Babic Kr. 77 U. f. 
„ verrucosa (Esper) Kr. 77 — 

Biemma anexxa (O. Schmidt) Mo, Sr, B. 45—50 A. e. gy. 
Bubaris vermiculata (Bowerbank) Mo, Sr, Kr. 45—77 A. e. gy-
Chalina digltata O. Schmidt P, B, Mv, A. 50—65 — 

gy-

Clathria coralloides (Olivio) V, Kr. 31—87 
„ seriata (Johnston) Kr. 77 

Chondrilla nucula O. Schmidt Kr. 31—77 — 

Cladorhiza abyssicola M. Sars J. 200 A. e. gy-
Chondrilla mucula O. Schmidt Sk, Kvv. 45 
Chondrosia reniformis Nardo Sr, Kr. 31—54 
Cliona celata Grant Mo, Sr, K, P, Pa, B. 2—80 
Donatia lyncurium (Linné) Mo, Sk, Kvv, Sr, Cr, 

Kr, Jb. 35—110 — 

Gelliodes f ibulata (O. Schmidt) Bv, Ku. 62—96 — 

Gellius anguJatus (Bowerbank) Mv. 65 A. e. gy-
„ cucurbitiformis Krikpatrick Pl. A. e. gy-
„ dubius Babic Sr, Pa, Pv. 50—54 u. f. 
„ microsigma Babic P, Z. 120 u. f. 

vagabundus O. Schmidt Mo, Sr, U, Do, P, Ba. 45—54 A. e. gy-
Grayella Top,lenti Babic Mo, Sr, U, Do. 45—54 U.f. 
Halichondria genitrix (O. Schmidt) J, Pl. 82—100 u. f. 

panicea (Pal las) Mo, Sr, V, Kr, Ba, P. 45—87 A. e. gy-
Himeniacidon mammeatus (Gray) Su. ? A. e. gy-
Hymeresmia consanguinea Lundbeck Mo. 45 A. e. gy-

„ mollis Lundbeck Kr, Pl. 77—89 A. e. gy-
„ simillima Lundbeck Sr, N, Cr. 45—110 — 

Jophon Pattersoni (Bowerbank) P. •> A. e. gy-
Mycale Contareni (Martens) Mo, Sr, N, K. 45—80 — 

„ massa (O. Schmidt) Mo, Sr, Pl, Kr, Ss, — 

„ modesta (O. Schmidt) Pa, A. 9 — 

syrnix (O. Schmidt) P, Cc, Z, B, A, S 50—120 — 

tunicata (O. Schmidt) Sk, Kvv, B, Cr, J, 
Ku, K, Kr. 

Pl, 
35—110 

— 

Myxilla anhelans (Lieberkühn) Mo, Sr. 45—54 — 

„ rosacea (Lieberkühn) Mo, Cr, A. 45—110 — 

Petrosia dura (Nardo) Sr, Kr, Do, P. 50—77 — 

Polymastia mamillaris (O.F. Müller) Do. 54 — 

Raspail ia viminalis O. Schmidt Km, Mo, Kr, P, Pa. 27—85 — 

Reniera aquaeductus O. Schmidt Kr, Sr, Cr, P, Qu. 45—77 — 

,, cinerea Grant Mo, K. 45—80 A. e. gy-
„ implexa O. Schmidt P, S, Qu. 45 — 

„ palmata O. Schmidt Sr, Cr, K, Qu. 50—80 — 

i 



43 
A faj neve 

Reniera semitubulosa O. Schmidt 
Termőhelyek 

Kr, Sr, Cr, J, Pl, 
Mélység m-ben MegjegjfZéS 

K, Do, P. 45—100 — 

„ tubulosa Fristedt B, Pl. 50—100 A. e. gy. 
Rhizaxinella elongata 

(Ridley & Dendy) J. 200 A. e. gy. 
„ gracilis (Lendenfeld) Sk, K w , J. 45—200 — 

„ pyrifera (Delle Chiaje) J. 200 A. e. gy. 
Stelligera stuposa 

(Ell is & Sollander) Cr. 110 
„ stellata (Bowerbank) Mv. 65 A . e . gy. 

Suberites domuncula (Olivi) Mo, Jb, B, A, Cr. 2—45 — 

Tedania nigrescens (O. Schmidt) Z, Ku, Kr. 62—120 — 

Turbella aaptos (O. Schmidt) J, Pl. 89—100 — 

T E T R A C T I N E L L I D A . 
A faj neve Termőhelyeit Mélység m-ben Megjegyzés 

Ancorina cerebrum O. Schmidt Mo, 45 — 

Caminus vulcani O. Schmidt Mo, 45 — 

Corticum candelabre O. Schmidt Sr, 50—54 — 

Dercitus plicatus (O. Schmidt) Do. 53—60 — 

Erylus discophorus (O. Schmidt) Cr. 100 
„ euastrum (O. Schmidt) Pl. 82—89 A. e. gy . 

Pachastreila compressa (Bowerbank) V. 82—87 A. e. gy . 
„ monilifera O. Schmidt Pl. 89 A. e. gy. 

Geodia Mülleri (Flemm) Mo, Kr. 45 — 

„ tuber (Lendenfeld) U, Do. 50—54 — 

Penares Helleri (O. Schmidt) Pl. 82—89 — 

Piacina trilopha F. E. Schulze Kr. 77 — 

Placortis simplex F. E. Schulze Kr. 35 A. e. gy. 
Stellata Boglici O. Schmidt Kr. 77 — 

„ Grubi O. Schmidt Mo, Pa, B. 45 — 

„ hispida (Rucchich) Sk, K w , B. 45—77 — 

„ stel lata Topsent Mo, Sr, Do, U. 50—54 A. e. gy. 
Stryphnus mucronatus (O. Schmidt) Mo, Do. 45—60 — 

„ ponderosus (Bowerbank) Sr, U, Do. 50—54 A. e. gy. 
Sanidastrella radix (Marenzeiler) Sr, Pa. 50—54 — 

Thenea Schmidti Sollas J. 10—200 — 

Tethya cranium Müller Kr. 77 A. e. gy. 

A. 

RÖVIDÍTÉSEK — ABKÜRZUNGEN. 
u. f. = Babic által meghatározott és 1921-ben közölt új faj. 

Von Babic bestimmte u. 1921. veröíf. neue Art. 
e. gy. s= az Adriából először gyűjtve. — In d. Adria erstmalig gefunden. 

A Almissai öböl K Komiza Pv Prevoz 
Ba Barbato csatorna Kr Krunjenica csat. Qu Quarnero 
Bv Bisevo Ku Kurcula S Selce 
B Brazza csatorna K w Kurva-Vela S s Sestrica 
Cc Cirkvenica Mv Mala-Vrata Sk Skulj 
Cr Creska-Vrata Mo Morter Sr Sredjni csat. 
Do Dugi-Otok N Nini öböl Su Rusak 
J Jabuka öböl P Palinski csat. U Ugijan 
Jb Jablanác Pl Pelagruza V Vis 
Km Kamenjik Pa Plavnik Z Zárai csat. 

M. J. 
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A rovignói tengerbiológiai intézet ajándéka a Magyar Nemzeti Múzeumnak. 
Nemeslelkű a jándékkal lepte meg a rovignói tengerbiológiai intézet a 

Nemzeti Múzeum Ál la t tá rá t . Kiegészítésül Dr. Félix Roch velencei és Dr. Kolos-
váry Gábor rovignói Balanida-gyüjtéséhez, most Dr. Aristochle Vátova trieszti 
gyű j tésé t küldte el a múzeumnak. Ez t a pompás anyagot a székesfővárosi állat-
ke r t tud. tisztviselője, Dr. Szombath Kálmán hozta el magával 1942. májusában 
Rovignóból, az á l l a tker t számára szállí tott tengeri állatokkal együtt . A trieszti 
öböl Balan ida- faunája eképpen szervesen egészíti ki a velencei és rovignói fau-
nát . í gy a múzeum gyűjteményében az északi Adriából eléggé tökéletesnek 
mondható tudományos anyag gyűlt össze. Az ú j anyag 80 lehasí tot t szikla-
darabból, fakéregből, Fekete-nemeskagylóból, kötélből és egyéb objektumból áll, 
melyeket a Balanidák rendkívül érdekes telepei vonnak be. K. G. 

A „Magyar Vitéz" 4000 tonnás tengeri ha jó t a Ganz-gyár ú jpes t i telepén 
június 27-én vízrebocsátották. Ez az első t isztán tengeri hajó, amely az ország-
ban a Duna mentén készült és amelynek mind építése, mind pedig vízre ju t ta-
tása a több mint 1000 t önsúlyával a sólyapálya a la t t i felázott ta la jon, elime-
résre méltó tel jesí tmény. A MAE szerencsekívánatai kísérik a ha jó t ú t j a iban! 

A Kort-gyűrűvel el látott hajópropellerek száma mind inkább növekszik. 
1941. végéig 1067 h a j ó n építettek be ily terelő gyűrűket . A kis motorcsónakok-
tól a 2100 lóerejű tengerhajóig , a folyami vontatóktól a tengeri part i hajózás-
ban j á ró hajókig és a személyhajóktól a halászhajókig képviselve van köztük 
több ha j t ípus . A gyakor la t i tapasztalatok és tudományos kísérletek, a p róba já -
ratok szakszerű kiértékelése révén, valamint a vonatkozó elméleti hidrodina-
mikai tanulmányok egyrészt körülhatárol ták számszerűen az alkalmazás leggaz-
daságosabb terét, másrész t kimélyítették a probléma tudományos oldalát.1 Kü-
lönösen vonta tóha jóknál mértek a vonóerőnél 15—40%-os növekedést a nem 
burkolt csavaros ha jóva l zsemben, míg szabad menetben haladó hajóknál ez a 
nyereség csak 3—5%. De hullámzó vízen, a par t i hajózásban, a vele összefüggő 
nagyobb csavarterhelés következtében is érezhető a Kor t -gyűrű kedvező ha tása , 
sőt csa tornák és sekély fo lyamok medrének kímélése is előnye e csavarnak- Meg-
említendő még, hogy míg csavaros motorhajóknál a vonta tmány növelésével 
a motorok fordulatszáma, azonos nyomatéknál, erősen csökken, ami kisebb gép-, 
illetőleg vonta tás i te l jes í tményt jelent, addig a Kort-gyűrűs hajóknál ez a csök-
kenés a.z előbbieknek közel a fele csak. Ezér t nagyobb fordula tú , tehát köny-
nyebb motorok használhatók a Kort-hajóknál , ami ismét a h a j ó gazdaságosságát 
növeli, mer t a hasznos t ehe r nagyobbodik. A forga tha tó Kort-gyűrű pedig a 
kormánylapátokat és kormányműveket is feleslegessé teszi. A Kort-gyűrű irá-
nyító ha tása a hosszanti menets tabi l i tás növekedésében is kifejezésre jut, t ehá t 
ily hajó kevésbbé trimmel el, ami sekély vizű folyamokban és csatornákban 
fontos körülmény a biztonságos hajózás szempontjából. Ennek az iráynító ha-
tásnak eredete főképp a csavarokon áthaladó vízsugár kontrakciómentes kilé-
pésében keresendő, míg a nem burkolt csavarnál ez a sugárösszehúzódás tete-
mes.Hidrodinamikai szempontból jellemző még a Kort-csavar előtt fellépő erős 
nyomáscsökkenés a gyűrűben és a vele já ró szívóhatás (Hohlsog) fellépése, ami 
egyben a sugár sebességnövekedésével is jár. 

Normalizált hajót ípusok a német belhajóz&sban. Gazdaságosság szempont-
jából a jövőben csak oly uszályokat épít Németország, amelyek kedvező alaki 
kiképzésüek. t e h á t a legkisebb m,enetellenállássa\ bírnak. Ez t az optimális test-
alakot beható modelvontatási kísérletekkel á l lapí tot ták meg a különböző vízi-
ú t ak ra . A D u n á r a vonatkozó kísérletek még fo lyamatban vannak. . Az eddig 
rendszeresí tet t uszálytípusok és motoroshajók főméretei a következők:3) 

i ) Horn. Bei trag z. Theorie ummantelter Schiffsschrauben, Jb. d. Schiffht. Ges. 
1940. és 1933. Stless, Werft-R. H„ 1936. Gutsche, Z. VDI, 1935. 

s) Lásd: A TENGER, 1941, 18. old, 
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H. Sz. Om. 

Áruuszály a Dor tmund—Ems csa tornára . . . . . . . 85 (9.50) 2.65 m 
,, Ra jna—Herne csa tornára . . . 80 (9.50) 2.50 m 
,, Mittelland csa tornára . . . 80 (9.00) 2.50 m 
,, kör forgalmi t ípus . . . 75 (9.00) 2.50 m 
,, körforgalmi uszály és motoros . . . . . . . 67 (8.20) 2.50 m 

Motoros Keletporoszország vizeire . . . 57 (7.00) 2.50 m 
,, Saale t ípus . . . . 53 (6.25 2.50 m 
„ Finow típus, nagy . . . 47 (5.10) 2.20 m 
„ Finow t ípus . . . 41.5(5.10) 2.20 m 

A következő típusok részletes szerkezeti tervei és ra jza i is elkészültek már . 
Áruuszály Tankuszály 

Hossz te l jes . 80.00 m 67.00 m 72.89 m 67.00 m 
„ a f . k . 78.00 65.00 70.00 65.00 

Szélesség legnagyobb . . . . 9.05 8.20 9.05 8.16 
Oldalmagasság . 2.50 2.50 2.50 2.50 
Hordképesség 2 m-nél . . 954 t 740 t 800 t 734 t 

„ ércszállító . . . . 923 
Merülés üresen 0.48 m 0.44 m 0.45 m 0.46 m 

,, ércszállító . . . . . 0.525 
Teltségi fok V/Hf . Sb. 2. 0.87 0.88 0.81 0.88 

A Dunának a Földközi-tengerrel vízi úton létesítendő összeköttetésére m á r 
több terv készült és ú jabban ismét sokat t á rgya l j ák a közlekedéssel és a jövő 
nemzetgazdasági kérdéseivel foglalkozók ezt a tervet . A Duna egy aránylag kis 
közlekedésű és a világforgalomtól félreeső beltengerbe torkollik. A vízi út Wien-
től Szulinán á t az Égei-tenger be já ra tá ig kb. 2690 km, míg egy Sopronon á t 
vezető csatorna, amely St. Peter közelében lépné á t 550 m magasságban a Kar s t 
vízválasztóját és Fiuménél érné el az Adriai-tengert , 550 km hosszú volna csak. 
Az Alpok keleti lábánál vonuló más tervezet csatornavonala, amely Triestnél 
érné el az Adriai-tengert , valamivel rövidebb (520 km) ugyan, de műszakilag 
nagyobb költséggel volna csak létesíthető. 

A Duna folyásának részbeni felhasználásával készült egy további terv, 
amely szerint a csatorna Szemendria közelében indulna ki és a Morava, illetőleg 
a 450 m-es csúcspont átlépésével a Vardar völgyében érné el az Égei-tengert , 
összesen 550 km hosszban. Egy változata ennek a Duna—Radujevac—Timok-
völgy—Vardar-völgy vonalon át Szalonikinél torkollana a Földközi-tengerbe, 510 
km-es összhosszal. 

Ha a Cernavodci—Constanza-cs&toma kiépül,2) úgy a dunai útvonal 250 
km-rel rövidül meg. Budapest központi fekvése nagyon kedvezőnek mondható, 
mert míg Stet t in—Budapest útvonal az Odera—Duna-csatornán á t 1200 km lesz 
(Hamburgig 1520 km) , addig Szulina 1650 km-re fekszik. 

Ide tar tozik a Duna—Adria-csatorna több tervezete is, amelyről szakkö-
rökben már sok szó esik és az ú j Európa közlekedési kiépítésében komoly bí-
rá la t és megfontolás t á rgyá t képezik, különösen az olasz ha tóságok részéről a 
Pó szabályozásával és Milanónak a tengerrel való összekötésével kapcsolatban. 
Az észak-déli i rányú vízi ú t azonban a műszaki nehézségeken kívül rendkívüli 
költséget jelentene. Ezér t ú jabban a kelet-nyugati irányú csatornázással foglal-
koznak, mint közelebbi és könnyebben létesíthető Duna—Adria összeköttetéssel. 
Lambertini mérnök, De Brai (1928) tanulmányai ra támaszkodva, a következű 
útvonala t t a r t j a a legalkalmasabbnak: a Pó-ból kiindulva a velencei part men-

2) E z is már régi terv G. E. Lahovary és J. van Drunen, Projet d'un Canal 
Danubien de Kustendje a Tschernavoda, Bruxelles, 1883. című füzetben propagálják 
már e megoldást. 
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t én az Isonzóig, i t t a Wippach (Frigido) völgyében Vipacco és Neuportz (Ver-
conico) között a Karstot á t t ö r ő csatorna, illetve alagút egész a Laibachig (Lu-
biana) , majd a Száva medre a Dunáig. Problematikus része ennek a tervnek a 
kb. 30 kilométeres a lagút-csa torna a karszt-kőzetben, továbbá a wippachi ol-
dalon a kb. 300 m magassági különbség á th ida lása a Wippach völgye és a csa-
to rna torkola ta között. 

Horvátország szintén m á r régebben foglalkozik egy vízi ú t létesítésének 
gondolatával, amely szerint a Karlovácig ha józha tó Kulpa és Buccari csator-
nával való összekötését tervezik. De itt t a lán még nagyobb nehézséget okozna 
a Karlovac—Dolnice közti t e rep . A fent emlí te t t olasz tervezet mindenesetre 
a német-olasz gazdasági együt tműködést hatékonyan előmozdítaná és az olasz 
kikötőkön á t a ki- és berakodás i á ruforga lmat ott jobban kiegyenlítené. Míg 
1938-ban ugyanis 29.8 millió t onna volt a kikötőkön á t behozott áru mennyi-
sége, addig az ónnak kivi t t á r u csak 12.6 millió tonnára rúgot t . Ezért kell 
Olaszországnak az európai belhajózással közelebbi kapcsolatot keresnie és ki-
kötőiben nagyobb átmeneti fo rga lomra törekednie. 

A Reichsinstitut für Seegeltungsforschung, Berlin. Az 1941-ben feláll í tott 
intézetnek célkitűzése a tengerészet tel összefüggő történelmi, földrajzi, kereske-
delmi, néprajz i és tenger jogi kérdések tanulmányozása, hogy a német népben 
felébressze és elmélyítse a t enger i érvényesülés eszméjét. Ennek szolgálatában 
állott a Münchenben rendezet t „Grossdeutschland und die See" kiállítás is, 
amely érzékeltetni kívánta a német népnek a tengerrel való szoros kapcsolatát , 

Az Atlanti-óceán és a Fekete-tenger közti vízi közlekedés eszméjének meg-
valósítását szolgálja a Duna—Rajna—Sza jna víziút kiépítésének terve, amely 
most a f r anc ia kormányt fogla lkozta t ja . A m a fennálló Marne-—Rajna csatorna 
csak 300 tonnás és legfeljebb 4 km/ó sebességgel közlekedő ha jókra méretezett . 
Ezt k ívánják 1500 tonnás ha jókkal való közlekedésre átépíteni . Kétségtelen, 
hogy ily nagyhajózási út , amely Rouent kö tné össze, átszelve Franciaország 
északi részét, a Ra jna vidékével, hova Af r ika és Dél-Amerika áruit száll í thatná 
az olcsó vízi úton, európai gazdasági szempontból is jelentőséggel birna. 

A Duna—Odera csa to rna munkálatai, amelyeket 1939 december 8-án kezd-
tek meg, a háborús viszonyok közepette is haladnak. A csatorna, melynek hosz-
sza kb. 320 km, 1000—1200 tonnás hajók számára lesz j á rha tó , az 1939. decem-
berében üzembe helyezett Adolf Hitler-csatornából Neudor fná l indul ki, a víz-
választót, 97 m magasságra emelkedve, 2 hajóemelő művel és 5 zsilippel átlépi, 
majd egy bécsi leágazással Dévénynél a Morva völgyében ér i el a Dunát 127 m 
eséssel, ami t 10 kamara-zsil ippel és egy Slavic mellett építendő 47 m-es emelő 
művel győz le. Ez lesz a vi lág legnagyobb emelő magasságú hajóemelő berende-
zése. A ké tkamarás zsil ipeket 225 m hoszsúra és 12 m szélesre tervezték, tehát 
egy vontató és uszály egyidejű befogadására alkalmasak lesznek. Az építés költ-
sége kb. 500 millió Mk. Ennek a közgazdasági szempontból fontos víziútnak 
története évszázados. Már a 14. században merültek fel az első tervek. E. de 
Saint—Hubert, 1870-ben, részletes gazdasági expozéval fordul t az osztrák és 
porosz kormányhoz.®) De úgy ez, mint az osztrák kormánynak 1901-es törvény-
javaslata í r o t t malaszt m a r a d t . Csak a mostani német kormánynak s ikerül t a 
rég va júdó szép tervet, 1936-ban, a volt cseh kormánnyal megindított t á rgya-
lások u tán, az 1939. november 19-én kö tö t t egyezmény keretében a megvalósí-
tás ú t j á r a terelni, amit 1939. december 8-án a munkák tényleges megindítása 
követett. Befejezése azonban csak a mostani háború u tán i időre várható. 

Szénpormotorok a hajózásban. Az E r s t e Brünner Maschinen-Fabriks-Ges. 
több évi kísérletezés és tanulmányozás u t án a motor technikus régi problémájá t 
jutatta a gyakorlat i a lka lmazás stádiumába, ami a ha jóépí tők részéről is figyel-
met érdemel. 

«) Projet du Canal de Jonction de la m e r baltlque au Danube, 1870, Liége. 



KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

A Balaton élete. í r t á k : Entz Géza és Sebestyén Olga. A kir. magy. ter-
mészettudományi t á r sa ság kiadása, 1942. 44 táblával és 67 szövegképpel. A ki-
adóvállalat 124. kötete a XXV. 1942—44. évi ciklusában. 

Kezünkbe véve ezt az új , érdekes és szép magyar könyvet , önkénytelenül 
eszünkbe ju t az Entz—Soós-féle „Élet a tengerben" c. pompás könyve, ugyan-
csak a Természettudományi Társula t kiadásában, valamint A. Steuer: „Biolo-
gisches Skizzen Buch für die Adria", C. J. Cori: „Der Naturfreund am Strandé 
der Adria" és Kr. Babic: „Zivot Jadranskoga mora" c. kézikönyve, melyek von-
zóan és érdekesen t á rgya l j ák az Adria életét, épp úgy, ahogyan Entz és Sebes-
tyén foglalkoznak most a Balaton életével. Annak a Bala tonnak életével, melyet , 
mióta az Adr iá t elvesztettük, nem egyszer hasonlí tottuk össze keaerű szeretet-
tel az Adriával, mégpedig folyóira tunk hasábjain is. 

Mindig kedvesek és vonzóak ezek a kis kézikönyvek nagy vizek életéről, 
hiszen, egy hasonlat tal élve olyanok ezek, mint valami bonctani munkák, me-
lyek az élettől nyüzsgő nagy vizek szervezetébe igyekeznek belelátni, t i tka i t 
kifürkészni, ellesni. 

A tör ténet i bevezetést követi az a fejezet, amely az életkörülményeket 
t á rgya l j a a Balatonban. Megismerjük a fö ldra jz i és földtani viszonyokat, a tó 
keletkezését, hydrographiai sa já tosságai t , vizének vegyi tula jdonságai t , víz-
mozgását s a tókörnyék éghaj la tá t . — Külön fejezet t á r g y a l j a a Balaton táplá-
lékforgalmát , a szerves és szervtelen tápanyagokat . Különösen érdekes a Bala-
ton önfelderítő képessége, öntisztí tása, egy csodálatos circulus vitiosusa a tó 
élővilágának. 

A munka a következő élőhelyeket különbözteti meg a Balatonban: 1. nyílt 
vizet, 2. a par t i övet, 3. a mesterséges alzatot, 4. a feneket, 5. a nagyobb ter-
metű növényzettel benőt t területeket s afejezet végén ezeknek az élőhelyek-
nek a kapcsolatai t t á rgya l ja . Ar ra a következtetésre ju tnak a szerzők, hogy a 
Balaton hova-tovább, az emberi beavatkozás egyre szélesedő méreteit tekintve, 
kul túr te rü le t té válik, s a természetes élőhelyek pusztulásával a mesterséges 
élőhelyek gyarapodása következik be, ami az élővilágban lényeges vál tozást 
okoz. A mű nem a mult, vagy a jelen ál lapotát rögzíti meg az olvasó előtt , 
hanem a tó életét. mint folyamatot ismerteti. Ez a fo lyamat minden belvíznél 
végeredményben odavezet, hogy a belvíz lassan feltöltődik és helyét először láp 
és mocsár, ma jd véglegesen szárazföld fogla l ja el. A belvizek élete határos, nem 
olyan „örök", mint a tengereké! 

Külön fejezet foglalkozik a par t i turzásokkal s a Bala ton életében végbe-
menő változásokkal. Kiemeli a könyv a Balaton tájegységét , a Balaton egyéni 
jellegét, m a j d a IX. fe jezet más tavakkal hasonl í t ja össze a Balatont . A balatoni 
ku t a t á s tör ténete s a Balaton növényi és állati szervezeteinek át tekintése re-
keszti be az érdekes munkát . Mindenre talál az érdeklődő választ ebben a 
könyvben, minden Balaton-rajongónak könyvespolcán ott kell lennie, már csak 
azért is, mer t e szép tavunkról sok téves és olykor veszélyesen káros hiedel-
mek és tévnézetek forognak a nagyközönség körében. Tudományos tekintetben 
pedig a nagy vizek é s a tengerek tanulmányozói számára is értékes összeha-
sonlító munká t képvisel. 
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vázlatot, a világos és tiszta, egyszerű, de annál érthetőbb tusra jzot , a fény-
képek is jók, b á r akad köztük néhány kevésbbé sikerült. Ebben is azonban in-
kább a sokszorosí tás kifogásolható. Különösen szépek a madár-felvételek. 

Dr. Kolosváry Gábor. 

Annalen d. Hydrographiae u. marit. Meteorologie, 1942. VIII. — Berlin, 
Mittler S. — Meinardus, Die ba thygr . Kurve d. Tiefseebodens. Geissler, Zur 
thermometr . Tiefenmessung, N. VII . : Buch, Kohlensaure in Atmospháre u. 
Meer. — Spangenberg, Ueb. e. Dámmerungserscheinungen. — Steppes. Krüm-
mung d. Loxodrome u. Sechsuhrkreis . 

Tijdschrift v. het Nederl. Aardrijkskundiiig Genootschap, Juli, 1942. — 
Nr . 4. Leiden. — Visser, Aardbevingen in Nederland. — Besse, Een molen-
bestek van Leegwater . — Kruyt, De bewoners van het stroomgebied van d« 
Karaina in Midden-Celebes. — Mulder, Regionale geografie of landbeschrijving. 

Marine Rundschau, Jul i-Aug. 1942. Berlin, Mittler u. S. — Rotsmann, Der 
Krieg in Ostasien. — Gadow, Japanische Kriegskunst . — Hundel—Mazzetti, Der 
Einsatz d. k. u. k. Donauflott i l le in Südrussland, 1918. — Höflich, Die Schlacht-
f lo t te der USA. — Schultze, Die karibische Perlenschnur. 

Kárpátmedence, 1942. Aug. — Ez a t a r t a lmas szám a mezőgazdaság f e j -
lesztéséhez fűződő sok kérdésről közöl, hazai és főkép európai vonatkozásban, 
a jövő alakulásai t is számbavetve, értékes tanulmányokat és eszmefut ta tásokat . 

Hidrologiai Közlöny, XIX. és XX. k. 1940—1941. Ztschr. f. Hydrologie. — 
A Magyarhoni Földtani Társ . Hidrologiai Szakosztályának kiadványai. — 
Schréter, A ta la jv íz és szénbányászat . — Vitális, Ujabb hidrol .adatok Salgó-
t a r j á n és környékéről . — XX. köt . I. fe j . : Majzon—Teleky, A városligeti II. sz. 
mélyfúrás. — Papp, Budapest gyógyvizei. — Varga, Budapest távfűtése hőfor-
rásokkal. — A II. fe j . a karsztvizekről, a III. f e j . a csapadékvizekről, a IV. fe j . 
az ivóvizekről, az V. fe j . biológiai kédrésekről, a VI. fe j . az eső-, t a la j - és 
szennyvizekről, Lászlóffy, A Duna Budapestnél és Morvay, Az 1940—41. évi 
árvizek, a VII. fejezet a budai keserű vizekről, a városháza távfűtéséről s tb. 
közöl értékes tanulmányokat . Az V. fej.-ben Entz G. dr. Budapest -s környéke 
hidrobilógiai viszonyairól, Török, a 'budapest i földalat t i vizek faunájáró l , Kender, 
a langyos fo r rások hidrobiológiájáról és Kottász, a vizek biológiai vizsgálati 

módszereiről értekeznek. 
Külügyi Szemle, 1942. Szeptember. — Vaska, Hogyan képzeli el Benes az 

ú j Európát, — Göllner, Cseh-szolvák-lengyel t e rv egy középeurópai államszövet-
ség kialakí tására. — Lotz, Svédország politikai helyzete az ú j világháborúban. 
— Szentkirályi, A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. — Somogyi, 
A Panama-csatorna. — Badics, Hírszolgálat és propaganda. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

A Kormányzóhelyettes t r ag ikus elhúnyta alkalmából a MAE vezetősége a 
Kabinetiroda ú t j á n meleg részvétét tolmácsolta. 

A MAE Vöröskereszt-alapítványra eddig beérkezett adományok: Mladiáta 
(20 P) , Rónay Tibor (10 P) , . Széli Lehel (20 P) , Kőnek Emi l (10 P ) , Szelke 
Árpád (5 P ) , Bornemissza Fél ix (5 P) , Ferdinánd La jos (10 P) , Steinhauser 
Frigyes (5 P ) . — Hálás köszönet. 
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FELHÍVÁS! 
A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek 

megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tá rásában , tudományos ku ta tásban és ismeretük terjesztésében 
eredményesen közreműködni, ha elsősorban t a g j a i a szerény tagd í j -
nak pontos befizetésével, azután irodalmi és ku t a tó munká jukka l 
azt t ámogat ják . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen t isztel t t ag ja inkra , akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbír ja . Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat k é r j ü k a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Felkérjük t ehá t minden t isztel t tagunkat , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is t ámogat ták és tagdi jukat még nem fizet ték le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntar tani , illetve fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 
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HARC A TENGEREN AZ 1942. EV MÁSODIK FELEBEN. 

Az Északi Jeges-tengertől Dél-Afrika magasságáig az Atlanti-óceán 
nagy tere, a Földközi-tenger épúgy mint a Csendes— és Indiai-óceán szi-
getvilága nagy horderejű harcoknak volt színtere az év második felében is= 

1. — A német UB-ok Amerika partjai előtt fokozott mértékben ve-
szélyeztették az ottani hajózást és így az utánpótlást hadianyagban és 
élelmiszerekben, illetve Angliának szóló szükségleti árukban. Hiszen, elő-
fordult, hogy egyetlen napon (VII. 12) 18 hajót 116.000 brt-val süllyesz-
tettek el. Félévi működésük (I. 24—VII. 24-ig) eredménye pedig 467 hajó 
2,917.000 brt-val. 

Hogy az Atlanti-óceán hadszinterén a hajóveszteségeknek ily roha-
mos növekedését valamiképen ellensúlyozzák, illetve a felizgult kedélye-
ket lecsillapítsák, a megtévesztő propaganda gyermekes eszközeit vonul-
tatták fel. A gyári termelés és a szállítás háborújának jelszava alatt folyt 
ez a közvélemény áthangolására beállított manőver. Knox beismerte, 
hogy az UB-ok elleni harc nehéz és hosszú lesz. Winster lord pedig meg-
állapítja, hogy a katonai műveletekhez 12 millió brt hajótér hiányzik a 
már igényelt 6 millió brt-n felül. Anglia hajóépítő kapacitása pedig még 
az évi 2 millió brt-t sem éri el. És az angolszász hajótérveszteség mind-
inkább növekszik. A szeptember havi veszteség: 161 hajó 1,011.000 brt-
val, amelyből a tengeralattjárók Ujfundland, Freetown, az Orinoco-tor-
kolat előtt, ill. az Atlanti-óceán középső részében 126 hajóval, ill. 769.000 
brt-val részesedtek, a többit a repülők pusztították el. Ehhez járult még 
14 hadihajó. Szeptember 28-án 3, október első felében további 3 gyorsjá-
ratú csapatszállító hajót, összesen 111.000 brt-val .torpedóztak meg. Külö-
nösen a tartályhajók állományát tizedelték meg, mert a háború kezdete 
óta 4.6 millió brt ellenséges tankhajó pusztult el. 

Az erősen védett hajókaravánok ellen folytatott küzdelemben IX. 
13—20-ig, német UB-ok és repülők egy 45 hajóból álló és az Északi ten-
geren át szovjet kikötők felé tartó karavánból, erős ellenséges behatás 
ellenére, 38 hadianyaggal megrakott kereskedelmi hajót 270.000 brt-tar-
talommal és a kíséretből hat hadihajót süllyesztettek el, de a megmaradt 
szétszórt töredéke a karavánnak is erősen megsérült. Szeptember 24-én 
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német UB-ok szovjet kikötőből hazatérő karavánból 5 szállító hajót 
(50.000 brt) és 4 kisérő hajót pusztítottak el, további 2 hajót pedig tor-
pedótalálattal súlyosan megrongáltak. 

A december 29-ére virradó éjszaka német UB-ok egy Angliából ki-
futó, délfelé tar tó hajókaravánból 15 szállító hajót 85.000 brt-val, továbbá 
egy rombolót és egy korvettet pusztítottak el. 

A német tengeralattjárók ez év 11 hónapjában 7.5 millió brt ellen-
séges hajóteret süllyesztettek el, ami kétszerese a tavalyi eredménynek. 
A háború kezdetétől ez év szeptember l-ig pedig, tehát 3 év alatt 2000 
kereskedelmi hajót 12 millió brt-tartalommal pusztítottak el. A tengely-
hatalmak eddig összesen közel 28 millió brt kereskedelmi hajóteret süly-
lyesztettek el. 

Kiválóan eredményes volt egy erősen biztosított nagy angol-ame-
rikai hajókaraván 46 egysége ellen augusztus 11-én kezdődött német-
olasz támadás, Elsüllyedt az „Eagle" repülőgéphordozó (22.600 t), a 
„Manchester" cirkáló (9.300 t) , a „Cairo" cirkáló, több kisebb hadihajó 
és kb. 90.000 brt nagyméretű teherhajó, súlyosan megsérült a „Furious" 
brit repülő anyahajó és több egysége a karavánnak. A szicíliai átjárónál 
később a kis 60 tonnás Motorsiluranti-k és MAS-gyorsnaszádok tizedeltél, 
meg továbbra a karavánt. 

2. — A fenti vázlatos hajóveszteségekből érthető, hogy hajóépítke-
zések minden áron váló fokozása képezi a szövetséges angol-szász hatal-
maknak ma a legvitálisább problémáját. 

Ha Roosevelt tervezete 1942-re 8 miliió tonna hajó építéséről szól 
is, amelyből Knox szerint csak 6 millió t. fog valószínűleg elkészülni, úgy 
ez, hordképesség! tonnáit, dead weight (dw)1 számítva, havi 500.000 brt-t 
jelentene. Angol részről az USA-hajógyárak 1942-ik évi összteljesítményét 
3.5 millió brt-ra becsülik (Economist), ami az angol hajótermeléssel együtt 
érné csak el a fentemlített havi fél millió brt-tonnát, vagyis a havi átlagos 
veszteségnek csak közel a felét. 

A tiszta v. hasznos hordképesség még közel 10%-al kisebb mint a 
deadweight, mert ez az üzemanyagkészleteket is tartalmazza. 

Ha itekintetbe vesszük továbbá, hogy a júniusi USA-csúcsteljesít-
mény „épült" hajókról szól, tehát nem, az üzemkész v. teljesen elkészült 
hajókról, úgy a közölt 732.000 „tonna" havi teljesítmény kb. a felére 
csökken. De még ezt is kétségessé teszi a növekvő szakmunkaerő- és 
nyersanyaghiány. Hisz D. Nelson, az office of production management 
elnöke csak nemrégiben kongatta meg a vészharangot a vas, réz, ón, 
alumínium és főleg nyersgumi fedezetlen szükséglete miatt, komor sza-
vakkal figyelmeztetve, hogy különösen a gumihiány az USA összeomlá-

i 1 ton dead weight = 1.1—1.8 bruttó register tonna, tehát az arányszám a' 
hajók építési rendszere szerint változik. De a brt és nrt (nettoregister tonna), va-
lamint a deplacement között sincs állandó viszony. A z itt szóban forgó áruszállító 
hajóknál a nrt közel 60%-a a brt-nak. 
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sát okozhatja, h-a nem sikerülne minél előbb a szintetikus gumival e 
hiányt pótolniok. Kuriózumként említjük csak meg, hogy New-York mel-
lett épül egy hajógyár, melynek közel 6000 munkását átképzés útján 
fegyencekből fogják rekrutálni. Roosevelt termelési programja — ír ja a 
Time — „az USA történetének legnagyobb termelési álma, a kegyes kí-
vánságok útvesztője." 

A Karibi tengeren szinte megszűnt a hajóforgalom, mert ott német 
UB-ok ez óv folyamán 572 hajót, a washingtoni tengerészeti minisz-
térium közlése szerint közel 4 millió brt tartalommal süllyesztettek el. 
Woolton, brit élelmezési miniszter, érthető aggodalommal említette, 
hogy „az UB-veszedelem ma nagyobb, mint valaha, a múlt háború leg-
válságosabb időszakában volt." De érthető a fentiek alapján a londoni 
Times megállapítása is: ,ja döntés e háborúban az Atlanti óceán terében 
fog megtörténni." Ha egyoldalú is ez a pillanatnyi helyzetből vont kö-
vetkeztetés, tény, hogy a hajózási útvonalakat az Atlanti óceán nagy 
terében a tengeralatti flotillák nagy mértékben veszélyeztetik. 

A közölt hajóépítési teljesítmények valószínűtlemségére vall a kö-
vetkező megfontolás is. Ez év őszén a hajógyárak ill. sólyák száma az 
USA-ban 64 ill. 406, azok munkásainak száma kb. 850.000 volt. Elké-
szült 1941-ben 95 hajó, összesen 840.000 brt-val, 1942 első felében pedig 
129 bajó, míg a propaganda 600 hajóról írt, de elhallgatta, hogy a 
sólyán fekvő és vízrebocsátott hajókat is beleszámították. A múlt há-
borúban is hasonló volit a helyzet az USA-ban, mert a csúcsteljesítmény 
idejében, 1919-ben, 714 hajó készült el 3.4 millió brt-val, ami kb. a hat-
szorosa volt az előző normális évekének. 

Bár egységes típusú, tömegtermelésre alkalmas hajók előállítása 
korszerű gyártási módszerekkel kétségtelenül rövidebb idő alatt eszkö-
zölhető mint régebben, a Roosevelt által kívánt gyártási ütemet még 
távolról sem bírták elérni. A „Liberty"-típusú 10.000 tonna hordképes-
ségű hajók üzemanyagfogyasztása az US Maritime Commission elnöké-
nek, Vickery-nek közlése szerint csak 0.022 lb olaj per tonna áru és 
mérföld, építéséhez Kaiser portiandi 11 sólyás hajógyárában 60 nap volt 
szükséges, sebessége 10 csomó, személyzete csak 44 fő. Gyártanak to-
vábbá C1; C2 és C3 típusú egységes hajókat 7500, 9000 ill. 12.000 tonna 
hordképességgel és 14, 16 ill. 17 csomó sebességgel, továbbá alacsony 
felépítményű 10.000 tonnás „duckling"-hajókat. Ezekből a tipushajókból 
azonban 1941 végére csak 10 készült el havonta. Hol maradt tehát a 
programmba vett napi 2 hajó? 

Ha mosit tekintetbe vesszük azt is, hogy a hadiüzemek számára 
fontos nyersanyagokkal óriási méretű üzérkedés folyik (Guthrie vádjai 
a War production board előtt), érthető Kingdon keserű kifakadása: 
}rAmerika a legjobb úton halad, hogy a háborút elveszítse." A harctere-
ken is általános a panasz, hogy minden elégtelen mennyiségben és későn 
érkezik (too little and ítoo late). 
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Ha az 1943-as hajóépítő programmot be akarnák tartani, úgy a 
hajók számára 6 millió tonna hengerelt acélra volna szükség, amit alig 
tudna az USA ipara fedezni. Hiszen már júliusban beszüntették, acélter-
mékek hiánya miatt, az épülő neworleansi óriási ífig^ms-hajógyárnak 
építését. 

Mindezzel szemben a német vezetőség a tengeralattjárók harcát 
különleges ú j típusokkal és úszó támpontokkal még fokozni, eredménye-
sebbé tenni kívánja. Pedig már az 1942. évben is 1283 kereskedelmi 
hajót 7.955.000 brt-val süllyesztett el csak a német haditengerészelt, míg 
a légihaderőre 167 hajó 985.000 brt-val esett. Az évi összeredmény tehát 
1450 hajó 8.940.000 brt-val, ehhez járul még nagyszámú elpusztított 
hadihajó valaminlt 450 megrongált kereskedelmi hajó. 

És mindezek ellenére vagy talán ép e tények leplezésére és egyben 
imperialista törekvéseik jellemzésére különösen hatnak Marshall USA 
vezérkari főnök szavai: „Elhatározott szándékunk, hogy mielőtt leál-
dozna a nap e szörnyű küzdelem színtere felett, lobogónkat, mint a sza-
badság és lenyűgöző hatalom jelképét fogják ismerni széles e világon." 
Ráillik erre az elvakult önhittségre a „Chicago sun" megjegyzése: 
„Látókörünk ugyanoly szűk, mint egy féregé. Gazdasági életünk átállí-
tásáról károgunk, holott ellenfeleink már 7 évvel ezelőibt gondoltak erre, 
hajóink pedig gyorsabb ütemben süllyednek, mint mi azokat pótolni 
tudnók". 

De tisztában van az USA közvéleménye azzal is, hogy az észak-
afrikai partraszállás sikere szinte kizárólag a vízi úton történő után-
pótlástól függ, amit pedig a tengeralattjárók oly nagymértékben veszé-
lyeztetnek. 

A brit hajóveszteséget részben pótolják az angliai szolgálatban 
jár t és lefoglalt semleges hajók, amelyek száma 1941 végével kb. 1600 
volt közel 7 millió brt-val. Ennek 45%-át a legkorszerűbb norvég keres-
kedelmi flotta szolgáltatta, több új tankhajóval, míg a hollandusok le-
foglalt hajóparkjában sok legújabb típusú személyszállító gyorshajó 
volt, amelyek most hadiszolgálatban állanak. 

3. — A szövetséges hadiflották vesztesége a háború három éve 
alatt már nagyobbra rúg, mint az 1914/18-as háború összveszbesége hadi-
hajókban. — Ha csak azokat vesszük számításba, amelyeket a szövetsé-
ges hatalmak vezetőségei elismertek, illetve amelyek hitelesen igazoltak, 
az aknákra futott és egyéb módon elpusztult hajókat, amelyekről felteszik, 
hogy azokról a tengelyhatalmak nem szereztek még tudomást és a leg-
utolsó Salamon-szigetek mellett vívott augusztusi cstaákban elsüllyedt 
hajókat sem számítva, a veszteség így alakul: 

11 csatahajó, 9 repülőgéphordozó, 1 repülő anyahajó, 10 nehéz és 
25 könnyű cirkáló, 103 romboló, 52 tengeralattjáró, 25 aknahajó, 38 kí-
sérő hajó, 14 segédcirkáló, 9 ágyúnaszád és 240 segédhajó, összesen 1.2 
millió deplacement tonnával, amelyből 806.000 t Angliára, 370.000 t az 
USA-ra és 24.000 t Holland-Indiára esik. 
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4. — A Csendes óceán hadszínterén különösen a SaZamow-szigetek 
körül vívott tengeri harcok említendők. Az USA haditengerészet hadá-
szati célkitűzése az Ausztrália elleni támadásra alkalmas tengeri támasz-
pontok megszállása és így Japán ebbeli törekvéseinek meghiúsítása volt. 
Talán az USA közvélemény nyomása is érvényesült ebben az offenzív 
jellegű vállalkozásban, ami a Pearl harbour-i szégyennapot kívánta rész-
ben jóvátenni és hogy a júniusban Florida (Tulagi), Malaita és Guadal-
canar szigeteken partra tett amerikai szapatoknak segítséget hozzanak. 
Ily irányú többízbeni próbálkozásukat azonban a japán tengerészet meg-
akadályozta. Aug. 7—9-ig zajlott le az első támadás, amelyen repülők és 
a tengerészet hajóegységei vettek részt és amelyben japán jelentés szerint 
13 USA és brit cirkáló (Quincy, Vincennes, Astoria, Canberra stb.), 9 
romboló, 3 tengeralattjáró és 10 szállító hajó süllyedt el, míg japán rész-
ről két hadihajó sérült meg és 21, valószínűleg a célra zuhanó repülő ve-
szett el. Az aug. 26-án megismételit áttörési kísérlet, amidőn angolszász 
részről több csatahajó repülőhordozó, cirkáló és romboló vett részt a 
Guadalcanar előtt vívott tengeri ütközetben, szintén kudarcba fulladt. 

Néhány napra reá megszállták Ujguinea déli csücskében a Milne-
öblöt, mint Moresby elleni fontos támaszpontot. A nov. 12—14-én vívott 
3-ik Salamon-szigeti ütközetben elsüllyedt 2 csatahajó, 11 cirkáló, 4 rom-
boló és 1 segédhajó. Súlyosan megsérült 3 cirkáló és 1 segédhajó. A 
Lunga előtt lezajlott éjszakai csatában 1 csatahajó, 1 cirkáló és 1 romboló 
veszett el. Az USA ez alkalommal sem tudott csapataival összeköttetést 
létesíteni. Japán így az Arafura tengerben korábban megszállt 3 kis szi-
gettel, valamint a Guadalcanaltól északnyugatra fekvő Rossel-szigettel 
Ausztrália északi partjával szemben a hadászati támpontok egész lánco-
latát építette ki. 

Japán háborúba lépésének évfordulóján a császári főhadiszállás ál-
tal leadott közlés szerint eddig elveszett ellenséges hajók: 262 hadihajó 
ebből 11 csatahajó, megsérült 155 hadihajó, 9 hajó zsákmányoltak, el-
pusztult továbbá 416 kereskedelmi hajó 2.24 millió bruttóval és 220.000 
brt hajót zsákmányoltok. Saját veszteség: 41 hadihajó elsüllyedt, 22 
megrongálódott, 556 repülőgép, nagoybbára a célra zuhanva, elveszett. 

Érthető tehát Richmond tengernagy nyilatkozata (Economist), 
amely szerint az USA csatahajóinak '/3-t és cirkálóinak és rombolóinak 
pedig közel a felét elveszítette. 

Ha Grew, az utolsó tokiói USA nagykövet szerint a háború megnye-
résének egyetlen módja, hogy az amerikaiak Japánban partra szállnak, 
úgy ettől ma távolabb állanak, mint valaha. 

5. A Dieppe-i partraszállás. A szövetséges hatalmak harcászati fő-
célja, az európai kontinensen hídfőállások léesítése volt, hogy ezeken át 
benyomulhasson annak szívébe. Az eredménytelen st. nazair-i (42.3.28), 
boulogne-i (3.23) és a csatornaparti (jun. 4.) kísérletek után, 10 havi 
gyakorlattal, különleges kirakodó berendezésekkel előkészített, alaposan 
átgondolt és megszervezett támadásra indultak augusztus 19-ének hajna-
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Ián, Dieppe francia városka partvidékén. Magas tengerárnál és újhold 
idején három hullámban tervezték a partraszállást, harcirepülők és cir-
kálók tüzérségének védelme alatt. De a német előőrshajók és a parti véd-
őreég ébersége, harcrakészsége a gyorsnaszádokkal, rohamcsónakokkal, 
mesterséges köd, védelme alatt parftiraszállt közel 10.000 emberből, 23 
páncélos harckocsiból álló első hullámot alig 5 órai harc után legyűrték, 
részben visszaűzték a tengerre, ahol az elmenekültek felvétele után az 
ellenséges hajóhad sürgősen elhagyta e jubilee-njek nevezett kaland szín-
helyét. Német harci repülők egész Porthmouth-ig üldözlték. A veszteség: 
nagyszámú halott, 2000 fogoly, nagyobbára kanadaiak, 4 romboló, 2 tor-
pedónaszád, 1 gyorsnaszád és 7 csapatszállító hajó elsüllyedt, 4 cirkáló, 
4 romboló, 4 gyorsnaszád és 5 szállító hajó súlyosan megsérültek. 112 
repülőgép elveszett. Német részről a veszteség: 410 halott és sebesült és 18 
repülőgép. 

6. — Partraszállás Algir és Marokkóban. A Sztálin sürgetésére 
november 8-án megindult, de a franciák részéről évek óta előkészített 
vállalkozásnak a transafrikai nyugat-keleti szállítási út biztosításán, az 
Európa lerohanására szükséges Földközi-tengeri támpontok létesítésén 
kívül első sorban USA-imperialista háttere van. Nem véletlen, hogy 
Eisenhower USA tábornak a kritikus napokban Gibraltár parancsnoka is 
volt. A Gibraltár-ban napokkal előtte gyülekezett nagyszámú flotta nem 
kerülte el a tengelyhatalmak figyelmét. Korzika és Tunisz villámgyors 
megszállásával (XI/11.) hatásosan meggátolták az angolszász tervnek 
főcélját, Tunisznak és főkép Bizerta hadikikötőnek elfoglalását. Sőt né-
hány napra reá már meg is indult Tunisz haltárán az ellentámadás az elő-
renyomuló szövetséges csapatokkal szemben, amelyeket azóta szívós har-
cokban több helyen visszaszorítottak. De a touloni árulás és szószegés 
sem érte el célját, hogy a francia flottát kiszolgáltassák az angolszászok-
nak és betörési kaput nyissanak Európa szívébe. (Nov. 27.) A büszke, 
még ép állapotban lévő hadiflotta nagyrészét önként elsüllyesztették, 
mert kifutni a kikötőből a hajók már nem tudtak, mint hogy árulásukat 
felfedezték. Légi erők és UB-ok pedig több csapaltszállító és hadihajót 
elsüllyesztettek ill. megrongáltak. 

Bár Roosevelt mindazonáltal „felszabadításának nevezte Észak-
Afrika megszállását Pétain-hez intézett üzenetében, kétségtelen, hogy 
gazdasági világuralmi gondolatok mozgatták agytrösztjét, ugyanazok az 
indítékok, amelyekért néhány évtizeddel ezelőtt Sieley hazáját korholta: 
„Anglia számára a háború ipar, a meggazdagodás egyik módszere csak, 
a legvirúlóbb üzlet és a legjövedelmezőbb befektetés." Az a ritka körül-
mény, hogy az afrikai hadszintéren átmenetileg sikereket mutathatott 
fel a szövetséges hadsereg, mámoros örömbe és egyben ködbe burkolja 
az agyakat. Montgomery tábornok nov. 5-iki napiparancsában pld. azt 
írja, hogy a „teljes győzelem már a láthatáron van.', majd másnap, hogy 
„Rommelt októberben legyőzöm." Most a Földközi tenger felé irányul is-
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mét a világ tekintete, ahol a tuniszi hidfő megteremtésével a közel jövő-
ben nagy szerep vár a tengeri haderőkre is. 

7. — A kisméretű gyors- és rohamnaszádok a múlt világháború 
kezdetleges szerkezeteiből az utóbbi évek folyamán mindinkább tökéle-
sedve a korszerű tengeri harc nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. Szer-
kezetükről és harci alkalmasukról korábban közöltünk már részletesebb 
adatokat.1) E helyen csak néhány újabb fejlődési alakjáról és bevetésének 
módozatéiról kívánunk szólani. Eredményes működésükre jellemző, hogy 
a háború 3 éve alatt gyorsjáró naszádok elsüllyesztettek: 15 rombolót, 2 
torpedónaszádot, 3 tengeralattjárót, 2 gyorsnaszádot és 16 egyéb őr- és 
kísérőhajót, valamint 571.000 brt tartalmú 134 kereskedelmi hajót; meg-
rongáltak: 2 cirkálót, több gyorsnaszádot és 10 kereskedelmi hajót. 

Különös típusa az új, egyszemélyes olasz rohamcsónak, amely 
mellső részében robbanó anyaggal töltve, kis sebességgel behatol a 
kikötőkbe és azután a vezetőt, miután a csónakot nagy sebességgel a ki-
szemelt célpontra irányította, tömlőbójaszerű ülésével együtt kiveti, míg 
a jármű, mint valami torpedó egyedül tovább halad, hogy a célba üt-
közve, azt felrobbantsa. Első ízben az 1941. márc. 28-iki olasz hadijelen-
tés tesz említést ezekről a romhamcsónakokról, amelyek a krétai Szuda-
öbölbe hatolva, ott nagy rombolást végeztek. A „York" cirkáló súlyosan 
megsérült, 3 kereskedelmi hajó elsüllyedt. Más alkalommal, jún. 26-ra 
virradó éjjel, a máltai La Valetta kikötőbe hatoltak és 4 kereskedelmi 
hajót elpusztítottak. Visszatérőben egy gyorsjáró naszádkötelék harci 
érintkezésbe került könnyű angol flottaerőkkel. Egy rombolót elsüllyesz-
tettek és két saját gyorsnaszád elveszett. 1941. szeptember 20-án Gibral-
tár kikötőjébe hatoltak és itt egy segédcirkálót és 4 tankhajót elsüllyesz-
tettek. Egy évre reá, 1942. szept. 16. és 17-én újból támadást intéztek 
Gibraltár ellen, midőn ismét 5 kereskedelmi hajót rongáltak meg. Az ed-
digi legnagyobb eredményt azonban akkor érték el, midőn az 1941. dec. 
19-ikére virradó éjjelen Alexandria kikötőjébe hatoltak és itt a Queen 
Elisábeth" és. „Váliant" csatahajókat oly súlyosan megrongálták, hogy 
azok csak 1942. őszén, hosszas javítás után kerülhettek ismét szolgálatba. 
A támadók legnagyobb része támaszpontjára bevonult. 

Amint látjuk, a szovjet front gyilkos harcán kívül a világtengere-
ken is kemény küzdelem folyt, amely Angliának ma már napi 20.4 millió 
fontjába, az USA-nak pedig napi 160 millió dollárjába kerül. 

Az Atlanti Charta, az 1941. augusztusában a „Potomac" fedélzetén 
aláírt szabadságokmány, az elmúlt esztendő eseményeinek világánál a 
Wilson 14 pontjára emlékeztet és értéktelen, de a szövetségesek mentálí-
tására jellegzetes papírrá vált. Henry Luce azt jósolta, hogy „a jövő 
Amerika százada Tesz". Pristley angol író pedig szemrehányásokkal il-
lette Anglia vezető köreit, hogy „tunyaságban töltik napjaikat, kártyáz-
nak, vadásznak és közben húzzák a nagy kegy- és nyugdíjakat. — Hány 

1) A TENGER, 1940. 7—9. sz. 
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ember él munkanélkül. A tehetségek elkallódnak, kezdeményezés nincs, 
a közélet gerinctelen. Életjáradék, ez az angol polgár álma, elpuhult nem-
zedék." — A sok kudarc láttára Smith képviselő azt kérdezte, vájjon 
van-e egyetlen mérnök a brit kormány és vezérkar személyzetében. Ha-
sonló a helyzeit az USA-ban is. Tehetségteleeség és korrupció uralkodnak, 
mondotta Burnette szenátor. 

Az USA világhatalmi törekvéseit híven fejezte ki. W. Walsh főál-
lamügyész a „Baltimore Sun"-ben: Az USA-nak a mostani konfliktus be-
fejezése után át kell venni Angliától a világ legnagyobb részének rendőri 
felügyeletét, mert Nagybritannia már nem lesz abban a helyzetben, hogy 
ezt a feladatot egyedül töltse be... 

Kertelés nélküli cinizmussal mondotta Wallace USA alelnök is, hogy 
,.a mlág jövő szervezetének az USA hatalmán kell alapulnia. Ezért sok 
támaszpontot kell az egész világon szerezniük." — Ezzel szember józan 
fők intelme is elhangzott. így Shinwell angol képviselő azt javasolja, hogy 
le kell már a W.Churchill-mitosz tébolyával számolni. Ha csak Churchill-
tól függ a britek jövője , úgy itL az i ch je Anglia temetésének. Bedford her-
cege pedig újból a Németországgal való megegyezést javasolta. Az ese-
mények a?onban nem arra vallanak, hogy megszívlelnék ez intelmeket. 
Csak a minap követellte Knox az USA számára a „világtengerek ellenőr-
zését". Lehmann pedig azt mondotta : készülnünk kell arra, hogy „az USA 
a világ áruházává legyen." íme a nyíltan hirdetett „good business" és 
impériálizmus szelleme. 

Baldwin még aránylag szerényen a Rajnát tekintette Anglia ha-
tárának, Roosevelt az USA határát már a Volgáig terjesztené ki. 

L'appétit vient en mangeant. Mladiáta. 



NÉHÁNY SZÓ AZ ADRIA-PART ÉS A PARTMENTI 
SZIGETEK BOGARAIRÓL. 
Irta: Papp Károly (Szeged). 

5. ábrával. 

Az Adria-part és a partmentén elhúzódó szigetek bogárvilága fa-
jokban igen gazdag. Olykor az ember ugyan kénytelen kevés zsákmány-
nyal megelégedni, de étrhető, hisz az időjárás rendkívül szeszélyes volta 
igen megnehezíti a rendszeres gyűjtést. Mégis megpróbálom röviden is-
mertetni azokat a főleg növénylakó, planticola bogarakat, melyekkel a 
gyűjtő leggyakrabban találkozik. 

Mint igazi planticol Coleopterákat, a közismert levélbogarakat, a 
Clirysomelidákat említhetem legelőször. A partmenti virágok lakói e bo-
garak, szárnyfedőiken a szivárvány összes színe megcsillan a »ragyogó 
napfényben. Nagyszámú gemiszai közül a Crpytocephalusokat és az el-
vétve található Chrysochloákat csodálhatjuk legjobban. A tompán szög-
letes testű Chryptocephalusok színe a smaragdzöldtől a tűzpiroson és 
az égszínkéken át a legsötétebb feketéig változik. Szárnyfedőiket néha a 
vörös vagy fekete alapon sárga, vörös vagy fekete foltok, sávok tarkítják. 
Az Istria félszigeten Val Cuvi és Valle Polari füves térségein a Crypto-
cephalus moraei L. és a violaceus Laich; a Brioni grande-szigeten a Cryp-
tocephalus sericeus és egy igen szép változalba, a Cr. sericeus ab. purpu-
rascens tűzpiros alakja tűnik elénk a nedvdús, lapos fekvésű talaj üde-
zöld panorámájában. Rovigno határában a Cryptocephalus serviceus má-
sik változata az ab. mozambanellus Mrsh. és a Cryptocephalus bipuncta-
tus L. tarka alakjával találkozik a gyűjtő. 

Szerző eredeti tollrajzai. 
1. 2. 3. 4. 5. 

X. Coerius olens. 2. Rhagonicha fúlva. 3. Agapanthia cardui. 
4, Mordellistena parvula és 5. Oedemera flavipes. 



38 

A Chrysomelidák másik legszebb genusába a Chrysochloák, régi ne-
vükön Orina-k, tartoznak. Ezeknek színe is igen változatos, a zöld és kék 
valamennyi árnyalatát képviselik s olykor aranyos bíboresík tarkítja a 
hosszúkás, soványnak tetsző bogarat. E genus fajai inkább magasabb he-
gyekben tanyáznak. Hazánkban a Kárpát-koszorú egész területén elter-
jedt s némely helyen az egyes fajok közönségesek is. Az Alpok területén 
is igen sokat gyűjtöttem belőlük. Alacsonyabb középhegyekben is találha-
tók egyes fajai, mint pl. a Dunántúlon a közönséges zergefűn (Doronicum 
austriacum) a Chrysochloa plagiata Suffr., mely fajnak egy-két példánya 
az Alföldre is lekerül, ilyenkor nagyobb folyók (Duna, Tisza, Maros) ár-
téri területein találhatók. Veglia szigetéről ismeretlen gyűjtő hozta (1). 
a Chrysochloa viridis Duft. néhány példányát. E szép Chrysochloa-faj 
nyakpajzsa majdnem egyenletesen domború, a hím szárnyfedője fényes, a 
nőstényé fénytelen. Különben sötét fém fényű zöld, 7—10 mm nagyság-
nyi bogár. Szintén Veglia szigetéről származik a szép Timarcha olivieri 
Fairm. példányunk is (1) , melyet szintén ismeretlen gyűjtő hozott vala-
mikor a szigetről. Mint érdekességet említem meg e családba (Chrysome-
lidae) tartozó vöröses barna, erősen tüskézett Hispa testacea L.-t is, mely 
Val Cuvi és Valle Polari mezőiről került elő néhány példányban. Elterje-
désével kapcsolatosan megemlítem, hogy az 1937. évi kerékpáros gyüjtő-
útam során Innsbimck környékén találtam egy közeli és hasonló, csak fe-
kete színű fajváltozatával a Hispella atra L.-vel együitt mintegy 2000 m 
magasságban. Ez évben még Marchfeld füves alföldjén (Leopoldsdorf) is 
találtam néhány más Chrysomelidával a Duna-ártér vadonjaiban. 

A Cerambycidák közül a virágok közkedvelt cincéreit említhetem 
meg. A Clytanthus sartor F. Valle Polari-, a zömök — inkább terricol — 
Dorcadion arenarium Scop. és a planticol Agapanthia cardui L. Rovigno 
környékén, míg a Strangalia bifasciata Mull. Brioni szigetén honos. Virág-
lakó, lombfaló bogarak, üde, tarka színüknél fogva minden virágon köny-
nyen fellelhetők. Társaságukban a fajban és színváltozatokban gazdag 
Coccinellidák néhány képviselőivel találkozunk: a Coccinella quadripunc-
tata Pont Gustigna sziget tarka virágtengarében az apróbb Exochomus 
quadripustulatus L. és a kis fényes, fekete Scymnus frontális F. Rovigno 
környék itarka virágmezején honosak. Itt találkozunk az emyősvirágok 
közkedvelt bogarával, a tüskésfarú Mordellákkal is, melynek legismertebb 
alakjai a Mordella aculeata L. Val. Cuvi és Valle Polari Achilleáin és a 
Mordellistena parvula Gyll. Rovigno Compositae-fóléin sütkérezik. De elő-
kerülnek a dagadtlábú, lomharöptű, karcsú Oedemerák is, az Oedemera 
flavipes F. és az Oedemera virescens L. Rovigno környékéről, valamint 
Brioni és Gustigna szigetekről. Itt röpdös a közismert Cantharida, a barna 
Rhagonycha fúlva Scop. tengersok példánya és a sokkal kecsesebb Mala-
chius bipustulatus L. is. A Curculionidák legapraja közül Rovigno füvei-
ben az Apiov cónfluens Kirby mint növényevő és a Staphylinidák óriásai 
közül a Goerius similis F. ós a Goerius olens Müller, mint nagyobb dög-
evők említésre méltók. 
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A Lammellicornia-h&d Scarabaeidae génuszából mint érdekességet 
említem meg a bundás Tropinota hirta Poda-t és a foltnélküli változatát, 
az ab. senicüla Mén.-t. Különben honunkban mindenütt fellelhető Taraxa-
cum officináiéin olykor igein közönséges és néha rózsakertekben, egyes 
Cetonia és Potósia rokonaival, káros is. 

Hazai HopMa-fajainkkal is találkozunk úgy Rovigno környékén, 
mint Val Cuvi és Valle Polari füves térségein. Rovigno d'Istria környékén 
nagyobb számban található a törzsalak, a halványsárgászöldes Hoplia fa-
rinosa L. között a barna pikkelyekkel fedett Hoplia farinosa karamani 
Reitter. E gyűjtés alkalmával került elő a Hoplia farinosa egy ú j halvány-
kék pikkelyekkel fedett példánya, melyet e sorok írója Hoplia farinosa 
istriaca Papp néven írt le (2). 

A futrinkák (Carabidae) közül az Abax carinatus Duft. és a Ptero-
stichus vulgáris L. Rovigno környékéről, a Tengermellékről pedig a híres 
Procerus gigás említésreméltó. A Tenebrionidák közül Noviból az előbbi-
ekkel együtt a Helops-ía-jok és néhány Anthicus (3) f a j a nevezeteseb-
bek (4). 

IRODALOM ES GYÜJTEMENYADATOK: 
(1) A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Állattani Intézetének anya-

gában (1939). 

(2) Papp K.: E g y új Hoplia farinosa L. változat az olasz Adriáról. Szeged, 1939. — 
Eine neue Hoplia farinosa L. Variant aus Rovigno d'Istria. U. o. 

(3) Az Anthicidák életmódjával kapcsolatosan 1. Papp K.: A homoktenger futárai, 
„Búvár" 1942. júliusi sz., p. 250., 9 képpel. Budapest. 

(4) Kolosváry, Dr. G. v.: Verzeichnis der aux der III. Ungarischen Wissenschaftli-
chen Adria-Excursion gesammelten Landtiere in Istrien 1939, Rovigno. Teil IV. 
- in „Rivista di Biologiá" Vol. XXXIII., 1942. — XX. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

„Szeged" duna- tenger já ró ha jónk 1943. jan. 1-én az óbudai úszódokkba 
kerülvén, ismét felhasznál tuk az alkalmat , hogy a fenéken, ill. a vízalatti része-
ken letelepedett f auná t és f lórát , a periphytónt, vizsgálat t á rgyává tegyük. 
Utol já ra 1942. június 24-én húzták Is tanbulban pa r t r a . A 6. ábrán lá tható a 
hajófenéken és oldalán a kb. 10 cm. vas t ag periphytón, amelyben a moszat és a 
kacsakagyló (lepas ana t i f e ra ) dominált. Minthogy a kaparékot tudományos 
vizsgálat t á rgyává nem tet ték, a f a j o k r a vonatkozólag részleteket nem közöl-
hetünk. Hajózási szempontból azonban megemlítendő, hogy ez a hata lmas 
letelepülési réteg több mérföld sebességveszteséget okozott. A h a j ó azután 
1942. augusztus 15-én Costanza-ba indult, i t t 29-éig vesztegelt, 30-án Brai-
lába indult, ahol szeptember 3-ig, ma jd Russe-ban szeptember ö—13ig, Burgas-
ban, ebben a periphytón szempontjából erősen inficiált kikötőben IX. 15—X. 6-ig 
tar tózkodott , X. 7—31-ig ismét Is tanbulban volt, azután újból Russe, Giurgiu 
(XI. 10—12) és XII. 6-án Budapestre érkezett . Minthogy a periphytón-infekció 
a kikötőkben történik túlnyomólag, ez alkalommal erősebb település is volt vár-
ható és pedig főként a fenéklemezekre veszélyes Balanusokat illetőleg, amit a 
vizsgálat igazolt is. A baloldalon, a fenéken és különösen a farrészen, a kor-
mánylapok és a sarkantyú felső részén, a kormányjára toknál , ahol élénkebb az 
oxygéncsere, valamint a csavaragyon és tengelyburkolatoknál nagyon sűrűn 
voltak a tengeri makkok találhatók, 4C0—800 egyed pro dm2, bázis 2—6 mm. 
(Bal. improvisus), néhány elszórt nagy példány, ta lpá tmérő 16—18 mm (Bal. 
eburneus Gould.) és kevés kisméretű (Bal. amphitr i te) . Ez utóbbi két f a j , vala-
mint a juvenalis Mytilus galloprovincialis és a Modiola barba ta kagylók, a 
Vermetus sp. és a Hydrozoa újdonságok az e hajókon eddig észlelt f a jokka l 
szemben, míg található volt ismét a Serpula vermicularis I. és a Membranipora 
ez alkalommal is. A vízvonal közelében több helyen rozsdatömlőkbe ágyazva, 
Balanus vázakat észleltem. Miután meglazította, esetleg á tmar t a az ál lat a fes-
tékréteget , a túltengő, nagyobb té r foga tú rozsda elborította, szinte betemette 
azt. A lelet t ehá t bőségesnek mondható, amelyről bővebb zoológiai ada toka t leg-
közelebb fogunk közölni. M. J. 

Narcisco Monturiol (1819—1885) spanyol feltaláló volt, ú jabb kuta tások 
szerint, az első, aki „Ictineo" nevű. 17 m hosszú, koral lhalászat céljára fából 
építet t t engera la t t j á ró naszádjáná l a ke t tősfa lú rendszert alkalmazta, amit ed-
dig a f rancia Laubeuf-nek tu la jdoní to t tak . Kézierővel h a j t o t t csavarral mozgat-
ták kezdetben, de később két lengőhengeres gőzgépet építet tek be. A kazánt 
felszíni menetben koksszal, merül t ál lapotban fű tő pat ronokkal táplálták. En-
nek kipróbálására azonban az anyagi eszközök kimerülése mia t t már nem ke-
rül t sor. A merül t állapotban való h a j t á s r a egy külön kis gőzgépet szerelt a 
hajóba. A fű tőpa t ronok vasreszelék vagy zinkpor és kal iumklorat (KC10a) ke-
verekéből ál lottak. Monturiol gondoskodott továbbá az elhasznált oxygén pótlá-
sáról és a lélegzési fo lyamatban termel t CO„ kiválasztásáról is a merülés idején, 
és alkalmazta már a merülési tankoknak k i fúvásá t sűr í te t t levegővel is. A me-
rülési próbameneteket 1859, 1862 és 1863-ban végezte kézierővel ha j to t t csavar-
ral, Barcelona és Alicante vizeiben. Mindezek a lap ján Monturiol naszádja a kor-
szerű t engera la t t j á ró e lő fu tá r j ának minősíthető. 
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A „Magyar Tengerész"-t, a második 4.000 tonnás teherbírású tengeri hajót 
a Ganz-gyár újpest i telepén novemberben vízre bocsátották. 

Ugyancsak a Ganz-telepén épül a LOMBARDIA, olasz motoros vontató 
is, amely a SINDA számára készül, a már elkészült PIEMONTE tes tvérhajója 
és 1942. decemberében bocsátot ták vízre. A h a j ó t két 400 lóerős Ganz-Diesel 
motor ha j t j a , a csavarokat Kort-gyűrüvel l á t j á k el, ami kedvező összehason-
lítási lehetőséget n y ú j t a Kort-nélküli testvérhajóval . 

A farszerkezet az „Etele" ' )- t ípuséval azonos, a hajó tes te azonban rövi-
debb, mint ez, m e r t tiszta vontató és önterhet nem szállít. 

6. ábra. M. S. „Szeged" az islanbuli dokkban, a far periphytorja. 

Tengeri selyem v. bisso. A mai megszorí tot t anyaggazdálkodásra jellemző, 
hogy Olaszországban megkezdték ismét a régente közismert byssus-bisso-fona-
laknak nagyobb méretű feldolgozását is. Ez a nyersanyag a Mitilidae v. szakál-
las kagylók főleg egy f a jnak , a sonkakagyló (Pinna nobile) lábmirigyének a 
selyemhez, hasonló terméke, amelyet a középkorban kesztyűk, ruhaneműek és 
kisebb dísztárgyak készítésére használtak fel. Ez t a kagylót , amely 80 cm hosz-
szat is elér, és csúcsával a tenger iszapjába f ú r j a magát, a Földközi és az Adriai 
tenger sekély pa r t j a in gyűj t ik . A bissus-fonalszakállal t a p a d a kagyló alzatához. 
A szálak 4—20 cm hasszú aranysárga vagy olivazöld színűek, teljesen simák, 
selyemszerűek és ta r tósak A 18-ik században Tarentum, Nápoly és Szicília gyá-
raiban dolgozták fel ezt a kagylóselymet. 

„4ndrej Hlinka", a Szlovák Dunahajózási rt. új keréklapátos motoros von-
tatója a DGT óbudai telepén elkészült, p róba já ra ta i t sikeresen befejezte és de-
cemberben Pozsonyban ünnepség keretében átvették, ill. szolgálatba helyezték. 
A hajótes te t még a cseh uralom alatt a Skoda-művek, Komáromban kezdették 
építeni, majd a MFTR úszóképes állapotba helyezte, azu tán szlovák tu la jdonba 
kerülve a DGT óbudai ha jógyárában korszerű gépiberendezéssel lá t ták el és 
üzemképes állapotba szerelték. Két 8 hengeres, 600 lóerejű, 300 fordulatú Hum-
boldt-Deutz rendszerű Dieselmotor h a j t j a . Az erőátvitelt egy-egy fogaskerék-
váltóművön á t nyilas fogazású homlokkerékpár eszközli, egyben a motor fordu-

4 A TENGER, 1941. 17. o. 
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latot a keréktengely 24—32 ford/p . - re csökkenti. A kerékdobtengelyt elasztiku-
san kapcsolták a meghaj tó tengelyrészhez. Mint Pozsonyból értesülünk, a hajó 
az átvételi próbák alkalmával egy ízben 410 vagon teherrel 11 uszályban, 11.7 kg 
I. e. húzóerőt ér t el, 800 motorlóerövel, ami szép tel jesí tmény. 

Aluminium-ötvözetekből készült lemezek korróziója tenger vízben ú jabban 
beható kísérletek tá rgyá t képezte. Ezek szerint az A1—Mn, A1—Mg—Mn és 
A1—Mg ötvözeteket a legkevésbé t ámad ja meg a tengervíz, míg az A1—Mg—Si 
közepes ellentállóképességű, az A1—Cu—Ni, A1—Cu-—Mg, A1—Cu, A1—Si pe-
dig erősen korrodeálnak. A szilárdság é r t éke több évi beha tás u tán az I-ső 
csoportnál állandó, pld. A1—Mg-lemeznél 38 kg mm2, a III . csoportba ta r tozó 
A1—Si-nál egy év múlva 22-ről 13-ra csökken. A nyúlás A1—Mg-nál állandó 
(20%), míg Al—Cu—Mg-nál ]/2 év a la t t 20-ról 2-re csökkent . 

A német belhajózás háborús teljesítménye a megelőző békeévekéivel szem-
ben lényegesen megnövekedett . Főfeltétele enne k az volt, hogy eltértek a tisz-
tán üzleti szempontok érvényesítésétől, amennyiben kevesebb hasznot h a j t ó fu-
var t is szállított , amint ép a háborús köteiményeknek megfelel t és így a főkép 
hadiszáll í tásokra lefoglalt v a s ú t a t tehermentesítet te. Központi irányítás, éjjeli 
rakodás, a vontatmányok gazdaságos összeállítása ill. a vontatók gazdaságos 
kihasználása, különösen pedig a rakodási idő megrövidítése voltak az emlí tet t 
teljesítménynövelés tényezői, nem kis mértékben járult ehhez a most m á r nagy-
részt női személyzet odaadó m u n k á j a is. 

A tel jesí tmény növekedése 1942-ben 20% (szén) ós 68 % (érc) között 
váltakozott az 1939. évvel szemben. A kezdetbeli visszaesést csakhamar erős 
fellendülés követte, úgyhogy 1941-ben a tonnakilométerek már jóval felül-
múlták a békeévbelít. 

Korszerű nagy tankhajók építésében a német h a j ó g y á r a k már a háború 
előtti időben vezető helyen á l lo t tak . Egy 15.000 tonnás ily t ípusú hajóból, amely 
a gyakor la tban is jól bevált, m á r 15 épült. E z é r t a következőkben rövid leírásá* 
a d j u k e ha jóknak . 

Főmére tek : hossz a v. v. 151.5 m, szélesség a b. 21.26 m, oldalmagasság 
I I .28 m, 9 m merülésnél 15.000 t hordképesség, 3600 e. L . E., sebesség 12.5 
csomó, BRT 10.390, NRT 5940 t . — Az /s/ierwood-hosszbókony rendszer szer int 
épült ha jó tes t jórésze hegesztéssel készült. Két, oldalt vonuló hossz -— és 16 
o la j — ill. vízálló harán tvá laszfa l a ha jó t nagyszámú rekeszre osztja. Az, o la j 
tá rolására 27 rekesz szolgál összesen 20.000 m 3 űr tar ta lommal . A töltő sziVaty-
tyukat , — 1450 t per óra összteljesítménnyel, — a középen fekvő vízálló rekesz-
ben helyezték lel. A hajó f a r á b a n fekvő géptérben egy 8 hengeres, Archauloff-
rendszerű ké tü temű Diesel-motor, — 110 ford . és 3600 e. L. E., — szolgál ta t ja 
a ha j tóerő t ,amelynek kipuffogó gázával egy kis gőzkazánt táplálnak, amely a 
segédgépekhez szükséges gőzt termeli . Kikötőkben ezt a kazánt , valamint két 
további segédkazánt, — 14 a t . 233 m2 fű tőfe l . — olajjal tüzelik. Két 30 kw. 
gőzídlinamó 115 V. egyenáramot termel világítás céljára. 

Önműködő tüzelő berendezés hajókazánoknál. 
Miután a szárazföldi kazántelepeknél használatban lévő és itt jól bevál t 

mechanikai tüzelőberendezések a hajóüzemben nem feleltek m e g a követelmé-
nyeknek, a Norddeutsche Lloyd több h a j ó j á n kísérletképen a Steinmüller-féle, 
önműködő kaparóval el látott ros té ly t épí tet ték be. A szénnek a tar tányokból 
a rostélyra való szállítása, a rostélyon a szénnek tovatolása, a kaprás GS 3. s a • 
laknak eltávolítása önműködőlég történik. Az ,,Aachen" h a j ó n ilyen rostéllyal 
a gőzfejlesztést 50%-al fokozták, a tüzelőanyagkihasználás pedig 12%-al ja-
vult. I t t még kézi erővel t ö r t é n t a kazánhoz való szénszállítás. A kazánok pe-
dig lángcsővesek voltak. Később több vízcsöves kazános berendezésnél is al-
kalmazták ezt az önműködő tüzelő rendszert . 



81 

Űjabban a rostélyt hűtik, amiáltal annak hőmérséklete az 500° C-t nem 
haladja meg. A kereskedelmi német f lo t t a háború utáni felépítésénél ezeket a 
tapaszta la tokat fel fog ják használni és m á r most készülnek a vonatkozó rész-
letes tervek. 

Állítható porpeller-szárnyak nagy tengeri hajóknál. 
Miután Escher Wyss Zürich, az első ily t ípusú ha jócsavar t a svá jc i ta-

vakon közlekedő hajókon jó eredménnyel gyakorlat i lag is kipróbálta és a svéd 
Karlstads Mehaniska Verkstad ily szerkezetű Kamewa-csavarját 48 kisebb ha-
jón, köztük jégtörőkön is beépítették, ú j abban egy 7500 t dto két csavaros sze-
mély- és árúszáll í tó h a j ó n is alkalmazni f o g j á k ezt a csavarrendszert . A szár-
nyaka t a parancsnoki hídról hidraulikus szervomotorral á l l í t ják a mindenkori 
terhelésnek ill. deplacementnak megfelelően, miáltal a legkedvezőbb propulziós 
ha tásfokkal működik a csavar. Ezáltal mellőzhetők a bonyolultabb szerkezetű 
és gyorsabb elhasználású átkormányozható motorok és kiküszöbölik az irány-
váltással járó, a kr i t ikus fordulatokon á thaladó motorok ál tal előidézett rezgési 
jelenségeket is. • 

A hajóféreg (Teredo navalis), a kagylóknak (Lamellibranchiata) egy f a j a , 
a f aha jóknak és a cölöpöknek réme, a f ában keresztül-kasul haladó j á r a toka t 
váj, azokat meszes váladékával kibéleli és ezáltal szi lárdságukat veszélyesen 
csökkenti. A Fekete-tengerben otthonos, hol a só tar ta lom 1.8%. A Földközi-
tengerbe (sótar t . 3.7%) onnan került, hasonlóképen az Adria-tengerbe (sótart. 
2.5—3%), míg a Földközi-tenger keleti részében, ahol a sótar ta lom 3.9%, 
hiányzik. Valószínű tehát , hogy a biológiai ha t á r felfelé 3.5%, az alsó határ 
pedig kb. 1%. De befolyással van a szaporodásra a víz hőfokának is. A legked-
vezőbb + 24° C alatt, alsó ha tá r + 5 " C. 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

Bergens Museum, Arsberetning 1940—41. Bergen, 1941. — Részletes be-
számoló a több mint 162 millió n. kor. kiadással dolgozó tudományos intézetnek 
működéséről. ( 

Bergens Museums Arbok, 1941. H. 3. Bergen, 1942. — Giuuiar Alvik, Neue 
Theorie der Salzakkumulierung in Pflanzen. — S. Johnson, Rmarks on the Sval-
bard P ta rmigan (Lagopus m. hyb-) J . Knudsen, Üb. Windmessungen an Hin-
dernissen, etc. — Dt to 1942. H. 1. — Spinnengr—Hjorth. On the stabil i ty con-
ditions in mari t ime tropical air over western Europe in Winter. — Spinnangr, 
On the influence of the Orography on the winds in S. Norway. — Trumpy— 
Bjordél, Neutra l mesotrons in cosmic r a y s ? 

Annali Idrologici 1936 és 1937. Roma, 1941 e. 1942. — Az Ufficio idrogra-
fico del magis t ra to alle acque Venezia két ha ta lmas füzetben számol be 42 meg-
figyelő állomáson gyű j tö t t meteorológiai és hidrográf iai adatokról a velencei 

• vízügyi hivatalhoz tar tozó körzetre vonatkozólag — több száz ábra , té rkép és 
d iagramm kíséretében. — Ugyanazon ha tóság kiadásában jelent meg a „Super-
ficie dei bacini imbriferi del Compartimento", Public. 148, Voll. III. — Bacchig-
lione. 1941. címen, amely az Astico-Bacchiglione medence hidrográfiai viszonyait 
ismerteti . 

Thalassia, az Is t i tuto italo-germanico di biologia marina di Rovigno kiadá-
sában megjelent tanulmányok gyűjtőneve. — IV. 7. — Wulfert, Ueber 'di. Meeres-
u. Brackwasssr-Rotator ien in der Umgebung v. Rovigno d 'Istr ia . (1942). — 
Vatova, Notizie idrografiche e biologiche sui Laghi deli, A. O. I. 1940. — IV. 
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Nr 9. — Scaccini, Primo elenco di pesci racc. i. Atlantico nelie acque della Mau-
retiana. Sahara spagnolo e d. Canarie. 1941. — Azután a Note d. I. I. G. Ro-
vigno gyűj teményében: V. II. Nr . 19. — A. Steuer, D. meditur . Harpacticoiden-
Gat tung Bradyellopsis, Brian, 1941. — V. II. Nr 20. — Milo di Villagrazia, La 
clorometria gut t imetr ica con la pipetta lim. n. determ. or. d. salinita etc. 1941. 
— V. II. Nr 21. — Scaccini—Ghirarde, Chetognat i raccolti lungo le coste d. Rio 
d'oro. 1941. — V. II. N r 22. — dtto, I Chetognat i d. mare aidriatico Rovigno, 
1941. 

Marine Rundschau, Novb. 1942. — P f e i f f e r , D. Schlachtschiffprobleim d. 
Gegenwart. - Móhr, Seekrieg i. Mittelmeer. — Rotsmann, Krieg i. Ostasien. — 
Austen, Amerika baut d. Nicaraguakanal . — Schreier, 100 J a h r e Panzerschiff-
bau. — Schulze, Die wir tschaf t l . Verluste der Englánder, Nordamerikaner u. 
Hollánder i. Südostasien. 

Annalen d. Hydrogr. u. marit. Meteorologie, 1942. X. — Rangé D. Klima 
v. Kuibis i. Deutsch-Südwestafr ika.— Dtto. H. IX. Neumann, D. absolute Topo-
graphie des physikal. Meeresniveaus u. d. Oberfl. s trömungen des Schwarzen-
Meeres. — Lütjen, E. nieue Zeit —Azimut-Tafe l . — Dtto. H. XI. — S c h o t t , D. 
Grundl. e. Wel tkar te d. Meeresstr.ömungen. 

Tijdschr. v. h. Neederl. Aardrijksk. Gen., Amsterdam, Novb. 1942. — 
Pannekoek v. Rheden, Over de reconstructie van voormalige rivierloopen, — 
Kruyt, De Bevvoners van het stromgebied van de Karama in Midden-Celebes, — 
Roux, De Madjapani tsche onderhoorigheden H u t á n Kadali en Guron en de oude 
naam voor het eiland Flores. 

Kárpátmedence. 1942. december. •— Gorondy—Nóvák. A nemzetiségi kér-
désről. — Tahy, A magyar kézművesipar. — Kiss, Svájc háborús agrárpolit i-
ká j a . — A Szeretfalva—dédai vasútvonal. — Az Újvidéki Kleti Kereskedelmi 
Főiskola. — A Széchenyi Magyar Kul túr Egyes. — stb. 

Külügyi Szemle. 1942. november. — Félegyházi, A tegnap és ma diplomá-
ciája . — Portugál ia és Európa. (Salazar beszéde.) — Szentkirályi J., Emigráns 
szlovák elképzelés a háború utáni Középeurópáról. — br. Wesselényi M., A Fe-
kete-tenger problémái. — stb. M. J. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

A MAE közgyűlését március 1-én délután 6 órakor t a r t juk , VIII., Baross-
u. 13.), amelyet 5 órakor választ, ülés előz meg. Nem megfelelő taglétszám ese-
tén a közgyűlés időpont ja : március 8, délután 5 óra. 
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FELHÍVÁS! 
A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek 

megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tá rásában, tudományos kuta tásban és ismeretük terjesztésében 
eredményesen közreműködni, ha elsősorban tagjai a szerény tagdí j -
nak pontos befizetésével, azután irodalmi és k u t a t ó munká jukka l 
azt t ámoga t ják . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt t ag ja inkra , ak ik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen e lb í r ja . Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat k é r j ü k a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Felkér jük t ehá t minden tisztelt tagunkat, akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is t ámoga t ták és tagdi jukat még nem fizették le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntar tani , illetve fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 
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torok. Jármű Diesel-motorok. Szivattyúk és turbinák. Hengerszékek, hengerrovát-
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szélelőkészítő berendezések. Hűtőgépek, öntvények. 
ERZEUGN1SSE: Waggonbau, Diesel-Triebwagen, Elektrische Maschinen und Lo-
komotiven, Beleuchturigis- u. Kraftanlaigen, Elektrifizierumg voin Eisenbahnen, 
Transformatoren, Schiff- u. Schiffamaschiraebau, Kessel, Briteken, Eiseninstruik-
tionien, Hebezeuge, Bagger, Sauggasanlagen, Benzin- u. Roholmotoren, Fahrzeug-
Diesetmotoren, Pumpen, Walzenetühte, Lain-dwirtsehaftliche Maschinen, Erzseufbé-

réi tungsam 1 agen, K üh Lmasch i raen. 

Felelős kiadó: Mladiáta A. J. XH., Zugligeti-út 41. 
Bethlen-nyomda r t . Budapest, IX., Kálvin-tér 8. Műszaki igazgató: Lombár László. 
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