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KÉRELEM! 
Felkérjük azon régebbi tisztelt tagjainkat, akik A TEN-

GER 1924. évf. 1/6. sz. füzetét — több nem jelent meg — nél-
külözni tudják, szíveskedjenek azt A TENGER szerkesztőségé-
nek beküldeni. Ennek ellenében kívánat szerint valamely M. 
Adria Egyesületi kiadványt vagy újabb füzetet küldünk nekik. 

Mindazon régebbi tagok (1938 óta), akiknél egyes füzetek 
elkallódtak, vagy akik ezeket tovább adták, de az utolsó 5 évf. 
füzeteit egy kötetbe kötve szeretnék, forduljanak a szerkesztő-
séghez e kívánságukkal. Ha több tag jelentkezik, úgy a MAE 
kész, a lap eszméinek terjesztését szolgálva, ezt a kötetet fél-
vászon kötésben csak 10.— pengőnek csekk út ján történendő 
beküldése ellenében, tehát renlkívül kedvezményes áron, adni. 
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ifj. Entz Géza 
1875—1943 

Még alig néhány napja, hogy az élet Ura elszólította közülünk Öt, 
egyesületünk szeretett elnökét. Emlékezetünkben zsonganak még Isten 
szolgáinak könyörgő zsolozsmái, a gyászszertartás komor akkordjai, kar-

társainak élete munkásságát és az embert méltató, utolsó búcsút zengő, 
megható szavai. Sírhantján, amely földi maradványai fölé borul, ott pom-
páznak még az emlékezés és kegyelet virágai. Mi is odahelyeztük a ra-
gaszkodás, nagyrabecsülés és szeretet e gyengéd szimbólumait, mint az 
élet diadalát az enyészet fölött. Mert ajkaid, Entz Géza, bár örökre elné-

* Emlékbeszéd, mondotta Mladiáta A. J. ügyv alelnök, a M. A. E. közgyűlésén, 
1943. március 8-án. 



2 

multak, szelíd, beszédes szemeid bár lezárultak, sírodon a virágok is el-
sápadnak, elhervadnak, sőt az emlékezés is a feledés homályába vész egy-
koron, de önzetlen szeretetünk, amely e virágokat idehozta, a lélekből fa-
kadt, a lét magasabb síkján, ahol nincs elmúlás, nincs h a l á l . . . 

Mezokomáromi íf j. Entz Géza dr. 1875-ben született Kolozsvárott. 
Nagyhírű, hasonnevű édesapja már korán az életbúvárlat szépségeire te-
relte figyelmét. Romlatlan, puritán, vallásos lelkét mintha megigézték 
volna Linné-nek, a természet e nagy megfigyelőjének és a mély gondol-
kozónak bölcs szavai, midőn csodáinak szemléletében imígy elmélkedik: 
,,. . . quae vis, quanta sapientia, quam inextricabílis perfectio.'"1 

Tudományos munkássága kezdetén már különösen a véglények rej-
télyes világa vonzotta, amint atyjának is ez volt kedvenc kutatási területe. 
Talán ez hozta őt közelebb hozzánk is, a Magyar Adria Egyesülethez, 
amelynek alapításánál ott találjuk már édesatyját, mint az állattani szak-
osztály elnökét és őt, mint annak munkatársát. Hiszien a tenger, az élet 
ősforrása, bőven nyújt ja az ilynemű vizsgálódásokhoz tárgyait. Adatok i 
Peridineák ismeretéhez című ily tanulmánya már 1902-ben jelent meg. 
Későbbi főbb munkái a Tintinniddkról, a folyami rákokról, az Amoebák-
ról, a Balatoni peridineákról és a protoplasma növekedéséről szóltak. Ta-
nulmányokat folytatott a nápolyi, bergeni és a hollandi helderbeni tenger-
biológiai intézetekben, majd 1923—29-ig az utrechti egyetemen mint elő-
adó működött. Innen gazdag tapasztalatokkal hazatérve a Tihanyi Ma-
gyar Biologiai Intézet vezetését vette át (1929), ahol a magyar tenger 
hidrobiológiája képezte kutatásainak főtárgyát, amelynek eredményét egy 
röviddel ezelőtt megjelent, a tó életét tárgyaló klasszikus munkában (A 
Balaton élete, 1942) foglalta össze. 

Bár 1933-ban a Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatójává és a kö-
vetkező évben a budapesti tudományegyetem nyilvános rendes tanárává 
nevezték ki, lelke a tihanyi intézettel maradt mindvégig összeforrva. Ren-
des tagja volt a M. Tud. Akadémiának és a Szt. István Akadémiának is. 

Munkásságával már korán bekapcsolódott a Magyar Adria Egyesü-
letbe, mint a zoológiai szakosztály tagja. Szakszerűen és vonzóan megírt 
cikkei méltán arattak elismerést. Már ,,A Tenger" első évfolyamában kö-
zölte benyomásait és megfigyeléseit a bergeni tengerbiológiai kurzus al-
kalmával, majd a következő évben Helgoland és biologiai viszonyairól írt 
mélyenszántó tanulmányt. További, gondolatokban gazdag cikkei: Aristo-
teles és a biológiai tengerkutatás a Flödközi tenger mentén, 1913, Világító 
tengeri szervezetek és a tengerre vonatkozó biologiai ismeretek tanítás/a 
1915, Évszakok az Adrián, 1920, A hazai biologiai intézmények és a ten-
gerkutatás, 1929, A páduai nemzetközi zoologiai kongresszus, 1930, A 
pingvinekről, 1931, A magyar tengerkutatás, 1934, A tenger bioligiai ku-
tatásának újabb irányai, 1935, Életképek Texél szigetéről, 1935;, A tenger 
sekély részeinek véglény faunájáról, 1936, Tengeri állatok a szárazon, szá-

i . . . mily erö, mennyi bölcseség, micsoda megfejthetetlen tökély . . . 
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razföldi állatok a tengerben, 1937, Lussingrandeban 25 év múlva és A Ba-
laton biológiai viszonyairól, 1939, Az ember és az állatvilág, 1940. 

Ez volt utolsó üzenete „A Tenger" olvasói számára, hattyúdala. 
Mindezen cikkekben a mély tudás, a finom megfigyelő és a termé-

szet nagy szeretete tükröződik. A zoologiai és biologiai szakirodalomban 
kifejtett nagy munkásságáról és tanári tevékenykedéséről szűkebb szak-
társai hivatottak bírálatot mondani. Munkáit a lelkiismeretesség, a mara-
dék nélküli odaadás, az igazság megismerésének szent hevülete jellemezte. 
A kötelességteljesítés fanatikusa volt. Engem a barátság finom szálai fűz-
tek hozzá. Ezért tudom, hogy lelki alkatától távol állt minden nemtelen 
szándék. Mindenkin csak segíteni akart. Es ha embertársainak tévelygése 
vagy rosszakarata egy pillanatra felzaklatták szubtilis lényét és megsér-
tették igazságérzetét, még a korholásban is inkább simogatott, mint tá-
madott. Mert alapjában véve nem volt harcos természetű. Es mégis so-
kat kellett küzdenie az élet rögös útjain. Talán ezért fordult oly szívesen 
a művészet múzsájához, hogy az ecset, a paletta és szinek világában némi 
megnyugvást keressen. Ráillik valóban Pasteur vallomása: ,JSÍous avons 
une passión superieure, c'est la vérité . . .2 

Életeleme a szakadatlan munka volit. Híven követte Vergilius sza-
vait: ,JLabor omnia vincit improbus"3 Cselekedetei pedig összhangban 
álltak vallott elveivel. 

A hindu bölcs mondás találóan jellemzi: „Tat tvam asi."4 Szelid 
szemeiből a jóság sugárzott. És midőn a betegség ful lánkja letörte gyenge 
szervezetét és nem bírta már a munka szokott iramát, megadással, zok-
szó nélkül viselte azt. 

De ha az élet munkát jelent, úgy sokáig élt. 

A Magyar Adria Egyesületben Gonda Béla halála után a társel-
nöki, majd 1934 óta az elnöki tisztségeit töltötte be. Fáradhatatlanul arra 
törekedett, hogy az egyesületet a nehéz, válságos évek után felvirágoz-
tassa és minden ily irányú ténykedést legmelegebben felkarolt. De ha 
hosszú betegsége meg is akadályozta őt az utóbbi években az aktiv mun-
kában, közbenjárásával, (tekintélyével törekedett mindig a reám, mint he-
lyettesére és ügyvezető alelnökre nehezedő terheken könnyíteni. A vele 
való együttműködésem konziliáns természeténél és önzetlenségénél, igaz-
ságszereteténél fogva mindvégig zavartalan volt. 

Ma, midőn messze hazánk határain túl nemzeti létünkért, az emberi 
kultúráért folyik a nagy, véres küzdelem, itthon fokozott mértékben kell 
kötelességünket teljesítenünk ezen az őrhelyen, a magyar kultúra érdeké-
ben, amint azt ő is tette. * 

2 Egy felsőbbrendű szenvedélyünk van csak: ez az igazság. 
3 A kitartó munka legyőz mindent. 
* Szanszkrit mondás: Ez te vagy! 
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Entz Géza! Midőn szellemedet itt megidézzük, tudjuk jól, hogy ha 
le is léptél halkan a földi lét színpadáról, nemes lelked és önzetlen mun-
kád mély nyomokat hagyott az egyesület életében. 

Rúnák ezek a Magyar Adria Egyesület történelmének dicső lapjain, 
amelyek reményt fakasztóan sugároznak a távoli jövőbe. 

Mi pedig, i t t maradt munkatársaid, megfogadtuk, hogy tovább küz-
dünk a szent célokért. Mladiáta 

EGHAJLATINGADOZÁSOK A SARKVIDÉKI TENGEREN 

Ir ta : Dr. Aujeszky László 
egyet, magántanár, förneteorologus. 

Flammarion Camille, a mult századbeli csillagászat sokat ünnepeli 
népszerűsítője, ragyogó tollal megírt közleményeiben néha elkalandozott 
a csillagászattól és behatolt a természettudományoknak némely egészen 
más ágába, többek között a meteorológiába is. Ezek a szellemi kirándulá-
sok a maguk idejében nem sok feltűnést keltettek, hiszen akkoriban a 
nagyközönség körében még sokan összetévesztették a csillagászatot a me-
teorológiával, annak ellenére, hogy ennek a két tudománynak édeskevés 
köze van egymáshoz. A meteorologia nem a távoli és számunkra elérhe-
tetlen csillagvilággal, hanem a mindannyiunkat közelről érintő időjárás 
folyamataival foglalkozik, amelynek roppant gyakorlati jelentősége szá-
razon és vizén egyaránt érvényesül. 

Ezt a két teljesen független tárgykört, a csillagászatot és a meteo-
rológiát, a nagyközönség képzeletében az a hiedelem fűzte össze egymás-
sel, hogy az időjárást állítólag a bolygók járása irányítaná. Azonban az 
ilyen babonát minden komoly ellenőrzés teljesen alaptalannak mutatja. 
Flammarion persze szintén nem emiatt a képzelt kapcsolat miatt vonzó-
dott a meteorologiához, hanem azért, mert szenvedélyesen űzte a lég-
gömbfelszállások sportját, amely a mull században az izgalmas újdonsá-
gok közé tartozott. Flammarion meteorológiai írásai során azt a kérdést 
is felvetette, vájjon egészen állandó jellegű-e Európa éghajlata és meg-
állapította, hogy az 1880—1890 közti évtized második falében az időjárás 
lényegesen hidegebb volt, mint a sokéves átlagértékek szerint lennie kel-
lett volna. Flammarionnak az éghajlat átalakulásával kapcsolatos eszméi 
kereken fél évszázaddal ezelőtt magyar nyelven is megjelentek a már ak-
kor nagytekintélyű Természettudományi Közlöny hasábjain és a kortár-
sak körében heves ellentmondást váltottak ki. 

Ma két irányban tudunk sokkal ítöbbet a Flammarion nyomán felve-
tődött kérdésben. Először is tudjuk, hogy a Föld bármely tájának éghaj-
lata az évtizedek során valóban módosulni szokott, ennélfogva távol áll 
tőlünk az ilyenféle állításokat már eleve is lehetetlennek bélyegezni. Má-
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sodszor azonban tudjuk azt, hogy az éghajlatnak ezek az ingadozásai nem 
maradandó jellegűek. Az éghajlat ugyanis az évtizedek folyamán nem 
tartósan és véglegesen alakul át, hanem csak átmeneti ingadozásoknak 
van alávetve. Meleg évtizedeket hideg évtizedek váltanak fel, a csapadékos 
időszakokat száraz időszakok követik. 

Egyik legszebb és legérdekesebb példáját lát juk ennek az Északi 
Sarktenger éghajlati ingadozásaiban. Ez a tenger a legutóbbi évtizedek 
folyamán meglepően nagyarányú éghajlati ingadozásoknak volt a szín-
helye. Erről ma igen pontos adatok állnak rendelkezésünkre, annak elle-
nére, hogy a sarkvidék kietlen tájain az állandó és rendszeres észlelések 
megszervezése leírhatatlan nehézségekbe ütközik. Hogy mégis gazdag és 
megbízható adatanyag van a kezünkben, azt elsősorban a dán és a norvég 
meteorológiai szolgálat semmi nehézségtől vissza nem riadó áldozatkész-
ségének köszönjük. Csekélyebb mértékben a sarkvidéken érdekelt többi 
államok is kivették a maguk részét a rendszeres adatgyűjtés munkájából. 

Végigfutva a sarkvidéki tudományos észlelések számoszlopain, kü-
lönös jelenségnek jövünk a nyomára. Az 1920-as évtized folyamán, külö-
nösen Pedig az 1930-as években az Északi Sarktenger felett nagyfokú és 
következetesen lejátszódó felmelegedés mutatkozott. A telek enyhébbé 
váltak, a Spitzbergákon például minden tél enyhébb volt a sokéves átlag-
értékeknél, kivéve egyetlen telet, az 1928/29. évit, midőn Középeurópában 
és Eszakamerikában szélsőséges hideg uralkodott, de a Spitzbergákon 
még ez a rendkívüli esemény is csak annyiban szakította meg a túl enyhe 
telek hosszú sorát, hogy rendes mértékű hideg keletkezett, azonban még 
mindig nem volt hidegebb, mint az átlagos esztendőkben.* 

A téli hidegnek ez a mérséklődése olyan fokú volt, hogy a sarkvidéki 
tenger hajózhatóságában is hatalmas eltolódásokat okozott, sőt korábban 
soha nem álmodott lehetőségeket nyitott meg. 

Ismeretes, hogy az úszó jég határvonala gyakorlatilag a nyugodt 
hajózásnak a határát is kijelöli, mert a jégvonalon túl nem csak maga a 
jég jelent akadályt és veszedelmet, hanem a felette szabályszerűen megje-
lenő sűrű ködtömeg is súlyos helyzetbe hozza a sarkvidéki hajósokat. 

Ennek következtében nem csak érdekes, hanem egyúttal gyakorla-
tilag is fontos változást jelentett a sarki hajózás világában az, hogy az 
1920-as és 1930-as évtized folyamán a jégvonal roppant mértékben visz-
szahúzódott a sarki tenger belső részei felé: végül már 400—500 kilomé-
terrel északibb helyzetet foglalt el, mint az enyhülési időszak kezdetekor. 

Ez az átalakulás annyit tesz, hogy néhány millió négyzetkilométer-
nyi ú j terület nyilt meg a hajóforgalom számára. Ennek gyakorlati szem-
pontból kettős jelentősége van. Az egyik Norvégiának egy fontos gazda-

* Lásd R. Scherhag: Eine bemerkenswerte Klimaanderung über Nordeuropa. 
Annalen der Hydrographie und marltimen Meteorologie, 6!t, 96- 100, 1936; Die Zu-
nahme der atmospharischen Zirkulation in den letzten 25 Jahren. Ugyanott , 61h 

397—407., 1936, 
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sági kérdésével, a másik a jelenleg folyó világháborúban érdekelt összes 
hatalmak ügyeivel áll szoros kapcsolatban. 

Norvégiát a jégvonal visszahúzódása azért érdekli igen életebvá-
góan, mert az ország egyetlen szóraérdemes szénbányája messze északon, 
a Spitzfoergákon fekszik, és a szénszállító hajók rendes időjárás alkalmá-
val még nyáron is nagy jégnehézségeikkei küzködve tudnak csak közle-
kedni. Norvégia az esztendő túlnyomó nagy részében teljesen el van zárva 
a sa já t szénkincsétől, sőt kedvezőtlen években még a nyári szállítmányok 
sorsa is igen bizonytalan. Az ország ipara és közlekedése tehát csaknem 
ki van szolgáltatva a külföldi szénbehozaital esélyeinek. Éppen ez ösztö-
nözte ezt a műszakilag is magas színvonalon lévő államot, hogy energia-
szükségleitének fedezéséül vizieröműveiket létesítsen, amire hegyeinek és 
f jordjainak pompás vízesései gazdag lehetőségeket nyújtanak. 

A. jégvonal visszahúzódása lényegesen megkönnyítette a Spitzber-
gákra vezető hajóuta t és módot adott a saját bányákban termelt norvég 
szén akadálytalan hazaszállítására. Ebben rejlik a magas északon leját -
szódott éghajlatingadozás egyik fontos gazdasági következménye. 

Másik következménye volt a jégvonal nagyfokú északra tolódásá-
nak, hogy Amerikából Európa felé a magas északi vizeken keresztül is 
jóval könnyebben lehet most áthajózni. A jelenlegi háború hajókaraván-
jai tehát olyan messze északon futó pályát választhattak maguknak, amire 
például az első világháború folyamán még gondolni sem lehetett volna. A 
német légi fegyvernek és a buvárnaszádoknak egyik bámulatos teljesít-
ménye, hogy ezt a messzeeső útvonalat is roppant hatékonyan tudták za-
varni és megbénítani. Az éghajlatingadozás egyik következménye tehát 
az lett, hogy a tengeri háború harci cselekményei messze behatoltak a 
sarki tenger birodalmába. 

A béke utolsó éveiben még egy harmadik következménye is meg-
nyilvánult a jégvonal fokozatos hátrálásának. Ugyanis a sarki tenger 
állatvilága az enyhüléssel párhuzamosan észak felé terjeszkedett és így a 
sarkvidéki halászatnak egy óriási és a kiindulási kikötőktől távoleső te-
rületnek a kiaknázására kellett berendezkednie. Ha meggondoljuk, hogy 
például a norvég halászhajók még a délsarki tengereket is bevonták már 
a maguk hódító útjaiba, akkor kellően méltányolni tudjuk, mit jelentett 
a halászat és bálnavadászat lehetőségeinek az északi félgömbön való 
nagyfokú kibővülése ennek a tengerből élő országnak a gazdasági életé-
ben. Ámde a kedvező időszak utolsó évei már nem voltak kellően kiaknáz-
hatók, mert a világesemények a norvég hajózást fokozatosan elzárták a 
szabad tenger vizeitől. 

Természetesen a sarkvidéki jégnek ez a hátrálása és az enyhébb ég-
hajlatú övezetnek a térhódítása nem maradandó jellegű. Másfél vagy két 
évtizeden át tartó egyirányú átalakulás után az ellenkező folyamatnak 
kell uralomra jutnia. Már a legutóbbi évek is azt tanúsítják, hogy a sark-
vidéki jégtömegek újból előnyomulnak, a sarki tenger éghajlata ismét hi-
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degebbé válik, a magas észak hajózási lehetőségei fokozatosan megint 
korlátozódnak. Az éghajlatingadozás ellenkező kilengései állnak küszöbön. 

Befejezésül még ki kell emelnünk, hogy a sarkvidéki éghajlatnak 
ezek az ingadozásai nincsenek semmiféle olyan közvetlen kapcsolatban 
a mi hazai időjárásunkkal, mint sokan gondolják. A jégtömegek előnyo-
mulása éppoly kevéssé fog Középeurópában hidegebb időjárást létesíteni, 
mint ahogyan a jég visszahúzódása nem okozott nálunk meleget, sőt ép-
pen a sarkvidéki enyhülés csúcsfokán nálunk különlegesen hideg évek 
uralkodtak. A mi éghajlatunk is összefügg ugyan a Föld távoli vidékei-
nek éghajlatával, de ez a kapcsolat sokkal szövevényesebb, semhogy egy-
szerű párhuzamosságban juthatna kifejezésre. 

KLIMASCHWANKUNGEN IM GEBIETE DES NÖRDLICHEN 
POLARMEERES. 

Zusammenfassung. Auf Grund der Arbeiten von R. Scherhag wird 
das Problem der Erwármung der Arktis besprochen, die Bedeutung des 
gewaltigen Rückzuges der Eisgrenze vom Standpunkte der Schiffahrts-
möglichkeiten erörtert und der ausgesprochene Schwankungscharakter 
dieser bamerkenswerten Klimaanderung hervorgehoben. 

A MAGYAR NAJADE-EXPED1CIŐK ALKALMAVAL GYŰJTÖTT 
MOHAÁLLATOK (BRYOZOA) 

I r ta : KoZosváry Gábor 
12 ábrával. 

A Magyar Adria Egyesület által 1913—14-ben a „NAJADE" hajó-
val rendezett két magyar kutató úton gyűjtött MoliaáTlatok annak idején 
a Nemzeti Múzeum Állattárába kerültek a többi anyaggal együtt. 

I t t éveken át tárolt az anyag, részben külön választva, de részben 
egyéb állatokkal együtt, formolban konzerválva. A formol mészoldó maró 
hatása azonban több esetben eltüntette a fajmeghatározásnál fontos jel-
legzetességeket, ezért újabban az előzetes feldolgozás kapcsán az egész 
anyagot alkoholba raktuk á t és egységes csoportba foglaltuk. 

A mohaállatok az állatvilág Tunicata törzséhez tartoznak és ezek-
nek I. osztályát alkotják. A mohaállatoknak két rendje van: Entoprocta 
és Ektoprocta. 

Az előbbieknél a szájnyílás a tapogató koronán belül, az utóbbiak-
nál ezen kívül helyezkedik el. Az Entroproctáknak azonkívül nincs test-
üregük, mert az eredeti üreget egy parenchymatozus anyag tölti ki. 

Apró kis egyéneik chitincs-meszes tokocskákban élnek, a to-
kocskák pedig korong, lepedő, vagy ágas-bogas telepeket alkotnak. Ha-
sonlatosak a korállokhoz, ezért régen össze is tévesztették őket velük. A 
korálloknál azonban jóval tökéletesebb a szervezetük. Jellemzi őket az, 
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1. A Microporella Malusii egyéne, n: nyílás. 2. Hippoporina foliacea telepe. A pontok 
az egyéneket jelzik. 3. Myriozoum truncatum telepe. A pontok az egyének elhelyez-
kedését jelzik. 4. Schizoporella lineáris egyéne, n: nyilás, aa: accesorikus (járulékos) 
nyílások. 5. Hippoporina Pallasiana egyéne, n: nyílás. 6. Porella cervicornis telepe. 
7. Crisiella producta telepe. Pontok az egyéneket jelzik. 8. Tubulipora flabellaris te-
lepe. 9. Hornea frondiculata telepe. 10. Protula (p) csövön megtapadt Alcyonidium ge-

latinosum telep. 11. Frondipora verrucosa telepe. 

Az 1. és 10. rajz oly fajokat mutat be, melyek a „Najade"-gyűjtésben nem sze-
repelnek, de az Adriában közönségesek, összehasonlításul közöljük őket. Mindkettőt 
Selve mellett gyűjtötték. 

Szerző rajzai. 
Nagyítás: 1, 4, 5 és 8 kb. 200x, a többi term. n. 
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hogy a szájnyílás és a háti fekvésű végbélnyilás között van az idegköz-
pontjuk. Az egyén lakásául szolgáló kis tokból tapogatók nyúlnak ki. A 
tapogatók koszorú alakban (lophophor) helyezkednek el. Tapogatás és 
lélegzés szolgálatában állanak. Van köralakú és patkóalakú tapogató-
koszorú. Ha a kiválasztó szervük (nephridiumok) meg van, akkor igen 
embrionális fejlettségű, gyakran azonban hiányzik. 

Az 1—11. ábra a mohaállatok különböző fajai t ábrázolja, a 12. ábra 
pedig szervezetük felépítését mutatja. 

12. ábra. A mohaállat testének vázlatos képe (Flustra) . 
A) a = visszahúzott tapogatók, b = tapogatóhüvely, c t= diaphragma, d r= fedó, 
e ' = fedözáróizom, f = végbélnyilás, g i= gyomor, h = nagy visszahúzó izom, 
i — oldaUcöteg, j = testüreg, k = a mésztok fala, 1 e= frontális mésztokfal, m = a 

mésztok nyílása, n = cerebralis ganglion. 

B) a = tapogatók, kinyújtva, b = cerebrális ganglion, c = tapogató hüvely, d — vég-
bélnyilás, e a mésztok nyílás redöje, f = a mésztok fala, g = fedőzáróizom, h 
oldalköteg, i = gyomor, j i= frontális mésztokfal, k = nagy visszahúzó izom, 1 = garat. 
(Kükenthal—Cori—Nietsche nyomán vázlatosan után-rajzolta Kolozsváry Gábor dr.) 

i 
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A ,,Najade"-val gyűjtöt t mohaállatok fajnévsora a következő: 

I. Cheilostomata 
Schizotheca serratimargo 

Hinks 
Myriozoum truncatum Pallas 

Schizoporella lineáris Hassal 

Hippoporina foliacca Ellis 
Hippoporina Pallasiana Moll 
Porella cervicornis Pallas 

Pelagosa-Cajola és Pomo. 82—89 m. 

Can. Mezzo, Inkoronata Kurva 54—89 m. 
vela, Pomo és Pelagosa Ca-
jola. 

Pomo, Busi, St. Andrea, Pela- 82—89 m. 
gosa, Cajola. 

Chersotól K-re. 45 m. 
Pelagosa Cajola. — 
Pelagosa Cajola és Chersotól 45—89 m. 

K-re. 

11. Cyclostomata. 

Crisia eburnea Linné 
Crisiella producta P. A. Smitt 

Tubulipora flabellaris 
O. Fabricius 

Hornéra frondiculata Lamx. 
Diplosolen obelia G. Johnston 
Frundipora verrucosa Lamx. 

Pomo mellett. 
Pelagosa Cajola és Chersotól 

K-re. 
Pelagosa Cajola. 

180 m. 
45—89 m. 

89—100 m. Busi, St. Andrea és Lissa. 
Pelagosa Cajola. 
Pomo, Busi, Lissa és Cherso- 89 m. 

tói K-re 45—180 m. 

IRODALOM: 

1. Neviami: I bryozoi Adriatici, 1939. Venezia, Mem. Ist. Venet. Sci. 30. N o 4. 
2. A. Vátova: Elenco degli animali marini. Not. Ist. Biol. Rovigno. N. 4. 1932. 
3. Cori: Bryozoa, in Handbuch d. Zool. (Kükenthal) . 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

„Kolozsvár" duna-tengeri hajó katasztrófája. 
Ez év január 22-én, Szulina előtt orosz torpedóvető repülők támadták 

meg a hajót . Egy torpedó találat annak farrészét szétroncsolta, amelynek a 
többek között az ott tartózkodó teljes magyar gépszemélyzet (6) és egy pincér 
esett áldozatul. A lángra lobbant olaj által keletkezet tűz a haijó berendezését 
elpusztította. A kiégett hajóroncsot Galacba vontatták. A kötelességük teljesí-
tése közben elesettek neveit Klió táblá jára véste már, mi pedig kegyelettel őriz-
zük emléküket. 

Gázgenerátoros motoros hajó, amely egy dán gyárban épült, 3000 brt, 
1250 lóerejű, hathengeres fagázzal táplált Diesel-motorral felszerelve, 12 csomó 
sebességet ért el. Ez az első ily generátorral működő teengeri hajó. 

A gázgenerátoros üzemnek hátránya, hogy nem használhat különböző szén-
faj tákat , mert a generátor csali egy bizonyos szénféleséggel működik zavarta-
lanul, amelyre szerkesztve lett. A legjobb a zúzalék koksz és az antracit . Ezzel 
szemben a szénfogyasztás lóerőnként és óránként csak 400 g, ami a gőzkazán-
nal szemben nagyon kedvező. 

Az USA szükséghajókat épit. 
A megnövekedett szükséglet kielégítésére, amelyet főkép az ellenséges 

tengeralatt járók hatásos működése növelt, az USA 10.500 brt hajóknak töme-
ges gyártására rendezkedett be. E futószalagszerű gyártási módnak egyik lé-
nyeges mozzanata, hogy a hajók szerkezeti alkatrészeinek több mint a felét 
előre elkészítik és a sólyán csak az összeillesztés munkája folyik, ami nagyob-
bára hegesztéssel történik. Az egyes darabok súlya 50 tonnáig terjed. A hajó 
ily módon 46 nap alatt összeállítható. A gépi berendezés, 3 hengeres álló gőz-
gép és 15 tm., 230 fok C gőzt termelő, olajfűtési vízcsöves kazán, — a legegy-
szerűbb és kezelése is így könnyebben végezhető kevésbbé gyakorolt személyzet-
tel. A gépházban 15, a fedélzeten 22, segédszemélyzet 7, összes tehát 44 fő az 
állomány. Kérdés csak, hogy lesz-e elegendő acélanyaga az USA-nak, amely a 
hajók ily sorozatos gyártásához szükséges. 

Vasat termel a tenger fövényéből Olaszország. 
Az olasz tengerpart több helyén található vasban gazdag föveny, amely 

vulkanikus közetek szétmállása és a hullámverés által megtisztítva gyülemlett 
meg. Az ostiai fövény 6—10% magnetitet tartalmaz. Az üzemekben ezt a vas-
ércet mágnesekkel 60%-ra koncentrálják, azután elektromos kemencékben 
15.000 kVA-al lignitkoksszal kezelik. Napi össztermelés 300 t nyersvas. 

A Fiat-művek új 21.000 lóerős hajó — Diesel — motorja. 
Négy kettős hatású, kétütemű, tizenkéthengeres motort építenek be egy 

hajóba a körülbelül hasonló összsúlyú régibb típusú, összesen csak 25.000 e. 1. e. 
motorok helyébe. A főméretek: furat 65omm, löket 96omm, fordulat normálisan 
160 p. p., 5.1 m / s dugattyú sebességgel. 190 fordulatnál a teljesítmény 21.000 
e. L. e., közepes munka nyomás 6.5 atm. A motor a legsűrűbb olajjal is táplál-
ható. M. J, 



12 

KÖNYV- ÉS FOLYÖIRATSZEMLE. 

Meereskundliche Beobachtungen auf deutschen Feuerschiffen der Ost- u. 
Nordsee. — im J. 1941. — Hamburg 1943. — Deutsche Seewarte. -— Az Északi-
tengeren, állomásozó 5 és a Keleti-tenger 2 világító hajójának 1941-ben eszközölt 
oceánográfiai megfigyeléseit tartalmazza ez a füzet, A többi vil. hajót 1939. 
szeptb. bevonták. A lajstromokban a széláramlás, áramváltakozás, hőfok és só-
tartalom adatait közlik. 

Annalen der Hydrograpliie u. marit. Meteorologie, 1943. H. 1. — Hamburg. 
Neumann. Aufbau. u. Tiefenzirkulation d. Schwarzen Meeres. — Gernet, 
Der Deflektor v. Clapier de Colongue. 

Marine Rundschau, 1943. Jan. — Berlin. 
Lützow, Einige Seekreiegserfahrungen 1942. — Ambrosius, Völkerrecht-

liche Verantwortung f. neutrale Schriffsverluste i. Seekrieg. — Lützow, Zur 
Brennstoffergánzung in See. — Buchholz, Guadalcanar. 

Kárpátmedence. 1943. jan. 
Dánfy, A nyersanyagkérdes a világháborúban. — Ruisz, A Beveridge-terv. 
Juhász K., Oroszország mezőgazd. termelési rendszere, stb. 
Aujeszky I. dr., Uj fogalmak a meteorologiában, Budapest, 1942. Kis Aka-

démia. A lágkörben a tengerhajózás fontos segédlete, ezért szükséges, fontos, 
hogyha, az újabban annak fejlődési mozzanatait figyelemmel kísér§ük. Szerző 
kivi tanulmánya kitűnő áttekintést nyúj t erről a témakörről. Tárgyalja az idő-
já rás vonulását, az időjárási f rontot , annak átvonulásával fellépő frontopáthiát, 
az éghajlatirányító tényezőket, a lesíklófelületek fogalmát, a légkör energia 
háztartását, a víz körforgásáról és végezetül a légkör magasabb rétegiről a 
sztratoszféráról és az ionoszf éráról közöl érdekes tudnivalókat. M. J. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Tisztújító közgyűlés. 
1943. március 8. (másodízben hirdetve). 

Jelen voltak: Mladiáta A. J., dr. Csury J., Polgár K„ Michailovits és dr. 
Kolosváry G. — Kimentette magát dr. Rónay T. — Befutott 23 szavazólap. 

Az elnöklő ügyvezető alelnök, Mladiáta A. J. üdvözölte a megjelenteket és 
a közgyűlést, a megjelentek számára való tekintet nélkül, határozatképesnek 
nyilvánította. 

Majd felkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kegyeletük jeléül áldoz-
zanak egy néma percet elköltözött elnökünk emlékének. Utána áttérve a tárgy-
sorozat első pontjára, elmondotta emlékbeszédét az 1943. február 21-én elhunyt 
elnökről, amelyet lapunk 1943. 1—3. sz.-ban közlünk. 

A közgyűlés elnöke felkéri dr. Kolosváry Gábor t i tkárt a vezetőség jelen-
tésének és a pénztári jelentésnek felolvasására. 

A vezetőség jelentése. 
» Az elmúlt 1940—42. évek folyamán részben a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel, részben pedig immár elköltözött elnökünk betegsége folytán köz-
gyűlést nem tartottunk. Az igazgatótanács, ill. a vezetőség azonban a minden-
kori szükségletnek megfelelően többizben ta r to t t megbeszéléseket az egyesüle-
tet érdeklő folyó ügyekről. 

Ebben a periódusban előadásokat sem tartottunk, de annál több súlyt he-
lyeztünk lapunknak, A Tenger-nek zavartalan megjelenésére, szakszerű, tudo-
mányos nívójának fenntartására, a külföldi kapcsolatoknak még a mai korlá-
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tozott viszonyok között is lehető ápolására, évenként legalább négy füzetnek 
kiadására. Egy pillantás a tartalomjegyzékekre meggyőzhet arról, hogy e célt 
el is értük amit számos elismerő nyilatkozat is megerősít. Különösen nyomaték-
kal szorgalmazta a szerkesztőség a két magyar „Najadle"-expedició anyagának 
feldolgozását, illetve közlését, amivel nemcsak már-már veszendőbe menő tudo-
mányos értékeket mentett át, hanem a régebbi magyar tudományos kutatás 
eredményét is megismertette hazai és külföldi szakértőkkel. 

Megkezdte a folyam-tengerjáró hajóinkkal kapcsolatban, továbbá a hajók 
vízalatti részén a növényi és állati településeknek rendszeres vizsgálatát és a 
külhéj karbantar tására fontos tényezőknek a hazai viszonyoknak megfelelő ta-
nulmányozását. 

Fiatalabb szakembereink buzdítására az ügyvezető alelnök egy kisebb 
(150.— P) pályázatot hirdetett, aminek eredményeként egy értékes kis tanul-
mány fu to t t be a tengerbiológia tárgyköréből. 

A Széchenyi emlékév alkalmából egy füzetet adtunk ki, amelyben Szé-
chenyi géniusza és a magyar hajózás címen méltattuk egy kisebb tanulmány 
keretében a legnagyobb magyar idevágó munkásságát. 

A tagok kívánságának megfelelően újabban összefoglaló szakszerű cik-
keket közöltünk a most dúló háború tengeri harcairól is, tengerészet-politikai, 
katonai és műszaki szempontból. A Kisebb közleményekben keresztmetszetet 
adtunk a tengerészettel kapcsolatos korszerű kérdésekről, alkotásokról és tö-
rekvésekről. 

Az Ungvár hajó katasztrófájánál hősi halált haltak emlékére, kegyeletünk 
jeléül, a kor szellemének megfelelően, Vöröskereszt ágyalapítványt tettünk. 

A MAE szekrényeiben tárolt állattani anyagot, valamint az Adria Egyes, 
hazaérkezett szivacs-gyüjteményér örök letétként a Magyar Nemzeti Múzeum 
Állattárának átadtuk feldolgozás és megfelelő elhelyezés céljából. Hasonlóké-
pen átadtunk használatra néhány műszert szabályszerű levélváltás ellenében. 
Két feleslegessé vált szekrényt az Állattár térítés ellenében átvett. A leltár 
képanyagát és egy faragott széket, múzeális természeténél fogva és mert így az 
elkallódástól illetve a romlástól megóvható és a köz számára megmenthető, a 
kassai Országos Műszaki Múzeumnak adtuk el méltányos áron és szabályszerű 
levélváltás ill. nyugták ellenében. 

A könyvtárnak szakszerű rendezése folyamatban van, a munka, amelyet 
az ügyvezető alelnök úr végez, egy részletes katalógus készítésére irányul, mi-
által lehetségessé válik majd ennek a több ritka, az országban csak egy 
példányban található művet tartalmazó könyvtárnak eredményes használata. 
Hogy e nagy munkáról tájékoztatást adjunk, megemlítjük, hogy a leltárban 
eddig 1778 szám szerepelt, az eddigi rendezés folyamán pedig már 2361 szám-
nál tartunk. Szándékunk a katalógus nyomdai sokszorosítása, amire a közgyű-
lés hozzájárulását kérjük. Elkészülte után pedig segélyt is fogunk e célra kérni. 

A tagok ill. előfizetők számában csekély változás történt, amennyiben ha-
lálozás és kilépés folytán a létszám 10-el csökkent, míg az ú j tagokkal az 12-vel 
növekedett; ehhez járul még ötven budapesti iskola, amelyek számára a főváros 
előfizet ill. segélyt ad. Mindazokat, akik nem fizették be a tagdíjat , az 1938-iki 
közgyűlés határozata értelmében a tagok jegyzékéből töröltük. 

A január folyamán a Műcsarnokban rendezett Szaksajtó-kiállításon a MAE 
is méltóan képviselve volt a természettudományi folyóiratok csoportjában. 

2. — A pénztáros jelentése. 
Mint a fentiekből látható, az egyesület a Mladiáta ügyvezető alelnök úr 

által néhány évvel ezelőtt végrehajtott szanálás útján örvendetes fejlődést 
mutat. 

A kiadások, a szigorú takarékosság következtében és minthogy adminisz-
tratív célokra semmi sem fordít tatott a bevételből, mert ezeket újból Mladiáta 
ezred, úr fedezte — jóval alacsonyabbak a bevételeknél. A fent említett tőke-
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képződés ebben leli magyarázatát, valamint tagjaink növekvő álodzatkészségé-
ben, amiért e helyen is legmelegebb köszönetet mondunk. 

Ha a legnehezebb viszonyok között sikerült az egyesületet a széthullás 
veszélyein átvezetnünk, úgy a céltudatos vezetés aggódó, szorgos, szerény mun-
kája mellett főképen azoknak köszönhetjük, azt, akik munkájukkal és anyagilag 
támogattak bennünket, hogy a régi szellemben, de a kor eszméit felkarolva, 
izzó , cselekvő, áldozatos honszeretettel ápoljuk és hirdessük a tenger szerete-
tét és ennek fontos szerepét a magyar élet második évezredének küszöbén. 

Köszönet illeti különösen a Kultuszminisztérium Vezetőjét, mert az egye-
sületnek, mint a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetségé-
nek tag já t segélyben részesítette, valamint a főváros vezetőségét a segélyezé-
sért, miáltal 50 iskolának elküldhettük folyóiratunkat, Hálás köszönetet mon-
dunk továbbá mindazon lelkes tagjainknak, akik hazafias törekvéseinket ado-
mányaikkal támogatták (Keresked. Minisztérium 100 P, dr. Rónay 200 P, dr. 
Csárszky 20 P és több túlfizetés). 

Büszkén mondhatjuk tehát, hogy jól sáfárkodtunk a reánk bízott érté-
kekkel. 

3. — Minthogy a tisztikar megbízatása az alapszabályok értelmében le-
járt, kérjük a javasolt ú j névsorhoz a t. közgyűlés hozzájárulását. 

A közgyűlés a felmentést mcgadija, majd 26 szavazattal egyhangúlag 
Mladiáta A. J. főkapitányt elnökké választja. A tisztikar javasolt névsorát és az 
ú j választmányi tagokét a kögyülés jóváhagyja. E szerint alelnökök: dr. Koch 
Nándor tank. főigazgató, Rohringer Sándor ny. műegyet. t., és Csury Jenő ny, 
min. tan . Titkár és pénztáros: dr. Kolosváry Gábor egyet, mt., múzeumi őr. 
Könyvtáros: csak a könyvtár rendezése után lesz betöltve. Választmány: dr. 
Csárszky J., prel kan., Babaré Adél igazg., v. Barabás Emil altábn., dr. Chol-
noki Jenő egy. tan., Ferdinánd Lajos főfeí., IIálla Dezső ezredes, Kaplanek 
József igazg., dr. Kolosváry Gábor e. mt., Kőnek Emil altengern., Lucich Ká-
roly altengernagy, B. Michailovits György ny. százados, földbirt.,, dr. Mosonyi 
Dénes prelátus nagyprépost, dr. Polgár Iván cisz. tan., Polgár Károly MFTR fő-
tan., dr. Réthly Antal igazg., dr. Rónay Tibor közjegyző, ny. freg. kap., Széli 
Lehel ny. alezr. mérn. igazg., Steinhauser Frigyes felügyelő, Tölgyessy Péter 
vezérőrn., Wulff Olaf ny. vezérfőkap. 

Dr. Csury Jenő min. tan. a közgyűlés és a tagok nevében köszönetet mond 
az egyesület vezetőségének a végzett lelkiismeretes, odaadó és eredményes mun-
káért, amellyel az egyesület nemes célkitűzéseit éveken át önzetlenül, hazafias 
szellemben szolgálta és megköszöni az alelnökké való választásában megnyilvá-
nuló megtiszteltetést. 

Az újonnan választott elnök néhány keresetlen szóban köszönetet mond a 
ragaszkodásért és bizalomért és igéri, hogy továbbra is lankadatlanul fog küz-
deni a MAE jelen és jövő céljaiért, hogy a magyarság Történelmi tudatának 
örökké lángoló eszméjével a lelkében, az adottságokat és a korszellemet mérle-
gelve átmentse ezt az intézményt egy szebb jövőbe. Felkéri a tagokat, hogy tá-
mogassák őt munkájában, majd a közgyűlést berekeszti. 



Melléklet A TENGER 1943. 1—3. számához. 

ADRIAI MOHAÁLLAT-TÁRSULÁSOK. 

Irta: Kolosváry Gábor dr. 

7 ábrával. 

E tanulmány anyagát főkép az 1913—14-ben a „Najade" hajóval a 
Magyar Adria Egyesület által rendezett két magyar adriai kutatóút tu-
dományos zsákmánya képezte. Felhasználtam azonban több magyar és 
külföldi gyűjtő, valamint az általam az Adriában gyűjtött s a Nemzeti 
Múzeumban őrzött mohaállatanyagot is. 

Kutatásaim nem arra irányultak, hogy a Nemzeti Múzeumban őr-
zött mohaállatokat állatrendszertani szempontból feldolgozzam, hanem 
hogy a mohaállatok és más tengeri állatok és növények társulási viszo-
nyait vizsgáljam. 

Biocönotikai tanulmányaim célja tehát, hogy megállapítsam a moha-
állatok és az egyéb tengeri szervezetek társulása következtében kialakult 
egyensúlyi viszonyokat. Tudjuk, hogy a nagy természetben minden élő-
lénytársulást törvényszerűségek szabályoznak; ez a szabályozás arra irá-
nyul, hogy a társult lények között oly egyensúlyi állapot jöjjön létre, 
amely lehetővé teszi az egymással társult szervezeteknek a körülmények-
hez képest való jó megélhetését. Az egyensúly nem mindig alakul ki, mert 
a társuló szervezetek között állandó létért való harc folyik. Az élő szer-
vezetek terjeszkedési és szaporodási t ö r e k v é s e önmagában nem ismer ha-
tárokat. A korlátozásokat csak a környezet és a többi társuló szervezetek 
szabják meg. 

Egy-egy társulásban (biocönosisban) mindig van egy fa j , mely a 
társulásban uralkodó. Uralkodik esetleg a helyváltoztatás képességével, 
alig korlátozható szaporodásával, nagyobb tömegével, egyszóval mind-
azokal a képességekkel, melyek őt a többi felett uralkodóvá teszik. Ezt az 
uralkodó helyzetet a többi társuló fajok együttesen ellensúlyozzák. 

Előfordul, hogy az egyensúlyban lévő I. sz. társuláshoz újabb társu-
lás szegődik. Megkezdődik ekkor a kettő között a küzdelem a közös egyen-
súly elérésére. Ebben a küzdelemben sok résztvevő elpusztul, kiselejtező-
dik, vagy ha az egyensúly a küzdelem során aláértékelődött, mohón jön-
nek újabb tagok, hogy az egyensúly újból helyre álljon 

Az átvizsgált anyagban a következő állatfélék szerepeitek: egysej-
tűek, szivacsok, tömlősbelűek, 'puhatestűek, férgek, mohaáUtdok, rákok, 
zsákállatok és a növények közül algák. Utóbbiak között túlsúlyban voltak 
a mészalgák. 
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A különböző gyűjtéseket és termőhelyeket az olvasó megtalálja a 
melléklet német szövegében. A mohaállatok adriai előfordulására nézve a 
,,Najade''-adatok mind újak. Neviani ezekről a helyekről nem említi őket. 
Ugyancsak a német szövegben az anyagfelsorolás rovatban a zárójeles 
szó az egyensúlyi állapotot jeleníti. 

A társulások legkiemelkedőbb jellegét a mohaállat—makkoskoráll— 
Remeterák—mészalga, valamint a gomoly féregcsiga—mohaállat—mész-
alga—csavartféreg kapcsolatok alkotják. 

A remeterák—tengeri rózsa, vagy remeterák—narancsszivacs isko-
lapéldából is jól ismert társulásán kívül szerző rámutat az eddig kevéssé 
méltányolt remeterák—mohaállat—hydraktinia, vagy Hydrokoráll társu-
lásra, ahol az életközösség ugyanaz, mint az előbbinél (1. 1—11. ábrát). 

Számos ú j mohaállat társulását mutattuk ki más tengeri szerveze-
tekkel, melyekről Neviani összefoglaló munkája még nem emlékezik meg. 

Állatföldrajzi tekintetben kiemelkedik a Fekete-tenger különválása 
az adriai—földközi tengeri élettértől a Balanus improvisus előfordrlása 
tekintetében. A Balanus amphitrite communis nevű földközi tengeri makk-
nak legszélsőségesebb előfordulási helyéül Burgaz kikötőjét állapítottuk 
meg. 

STUDIEN ÜRER BRYOZOA-BIOZÖNOSEN DER ADRIA. 

Von Dr. Gábriel von Kolosváry. 

1. Einleitung. 

Die Studien wurden an dem Bryozoen-Material des Ungarischen Na-
tional Museums durchgeführt. Es wurden getrocknete und in Alkohol kon-
servierte Objekte untersucht. Das Material wurde von den zwei ungari-
schen ,,N a j a de"-Expeditionen ím Jahre 1913—14, ferner von J. L é i -
d é n f r o s t, L. S o ó s, F. R o c h, vom Verfasser und anderen in der 
Adria und im Randgebiete des Mittelmeeres gesammelt. 

Nach N e v i a n i ' s zusammenfassender Arbeit (1939) wurden 
adriatische Bryozonen in folgenden Assoziationen mit anderen Seeorga-
nismen gefunden: 

Electra pilosa ( L i n n é ) — A l g e n , Mytilus, Conchilien; Amphibles-
trum Felmmingi (Busk)—Spondylus gaederopus, Cytherea Chione; Cal-
pensia impressa M o 11—Zostera, Serpula, Bolma rugósa, Cytherea, Cha-
ma; Schizoporella Brogniartii S a v . á A u d.—Zostera, Algen, Kalkalgen, 
Cytherea; Microporella ciliata A u d . & Sav.—Algen, Cytherea, Zostera; 
Microporella Haeckeli R e u s s.-— Murex trunculus, Myriozoum truncatum, 
Algen; Schizotheca serratimargo H i n c k s — S e r p u l a , Algen, Ostrea; 
Schizoporella ansata J o h n s t o n — S e r p u l a ; Schizoporella sanguinea 
N o r m.—Zostera, Spondylus und Holz; Schizoporella vulgáris M o 11— 
Cytherea, Algen; Hippoporina Kirchenpaueri H e 11 e r—Murex, Nulli-
pora; Hippoporina pertusa ( E s p e r ) — A n o m i a , Arca; Hippoporia Pállá-
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siana (Moll)—Schizotheca serratimargo, Balanus amphitrite; Stoma-
topora granulata M. E d w a r d—Serpula; Lichenopora radiata A u d. & 
S a v.—Cytherea Chione, Berenice; Frondipora verrucosa L a m o u -• 
r e a u x — T u r r i t e l l a ; Bigula ditrupae Busk—Zoste ra , Holzpfáhlen, 
Bojen. 

Mein Zweck war nicht die Bryozoen systematisch zu bearbeiten, son-
dern nur deren Biozönosen zu untersuchen. Es wurden daher exacte Bei-
spiele fü r biozönotische Assoziationen und Gleichgewichtszustánde ge-
sucht. Der Unterschied zwischen Lebensgemeinschaften: Facies und Bio-
zönose besteht darin, dass die Facies durch das Substrat wáhrend die Bio-
zönose durch die inter- und intrapezifischen Beziehungen des Zusammen-
lebens bestiraimt wird. Die Wichtigkeit des Begriffes der Biozönose er-
hellt aus dem Einfluss, den zusammenlebende Arten aufeinander ausübsn. 
Sie hindern z. B. die Ausbereitung und Vermehrung der Arten, so dass 
Anwachsen und Ausdehnung der verschiedenen Populationen schliesslicb 
zu biozönotischem Gleichgewioht komimén können. Diese Gleichgewichte • 
sind sehr variabel und der Gleichgewichtszustand halt die Individuen-
und Artenzahl in gewissen Grenzen. Jede Art strebt sich ad infinitum zu 
vermehren, die initerspazifisehen Beziehungen und die Faktorén der Um-
gebung setzen aber solchsm Bestrebung eine Grenze. 

In der biozönotischen Assoziation gibt es dominante, subdominante 
und influente Teilnehmer. Dominant ist jedes Mitglied, welches durch 
das Schicksal der Biozönose bestimmt. 

Wenn die ursprüngliche Bevölkerung im Gleichgewichte ist, so ist 
sie konstant. In allén anderen Falién werden die Teilnehmer zu einem in-
iterspezifischen Kamf um das Dasein gezwungen. Wenn bei zwei Bevölke-
rungen die Anfangsgrösse der II. Bevölkerung grösser ist als die des sta-
bilén I. Gleichgewichtes, so ist eine Tendenz zum Erreichen des gesamm-
ten Gleichgewichtes festzustellen. Wenn die II. Bevölkerung kleinar als 
die ursprüngliche Bevölkerung (I) ist, so strebt die gesammte Bevölke-
rung ebenfalls einem Gleichgewichte zu. 

Wir betrachten in unserer Arbeit hauptsáchlich die Artenzahl um 
die Armut, oder Überfüllung der Biozönosen festzustellen. Ich nenne die 
Armut Untergewicht, die Überfüllung Übergewicht, den optimalen Zu-
stand Gleichgewicht. E s gibt einfache Unter- und Übergewichte (bei ei-
ner Bevölkerung) und komplizierte Gewichtszustánde (in den Falién von 
2 oder 3 zusammengesetzten Bevölkerungen). 

II. Die Teilnehmer der Biozönosen. 

Berachten wir nun vor allém die Tier- und Pflanzen-Arten, die im 
Material beobachtet wurden: 

Protozoa: Foraminiferen. — Spongiaria: Spongia sp., Hircinia va-
riábilis, Tethya lyncurium, Cliona celata, Axinella cinnamomea und Ca-
cosPongia scalaris. — Coelenterata: Laomedea sp., Hydraciinia echinata, 
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' Cuspidella costata, Actinia sp., Balanophyllia iltalica, Epizoanthus arena-
ceus. — Echinodermata: Ophiopsila aranea, Ophiothrix fragilis echinata. 
— Mollusca: Vermetus glomeratus und gigás, Nassa reticulata, Bittium 
sp., Cerithium sp., Chiton olivaceus, Ostrea sp. juv., Modiola barbata, 
Saxicava arctica, Mytilus galloprovinciaJis, Arca Noe. — Brachiopoda: 
Terebratula sp. — Vermes: Polycháta sp., Spirographis Spallanzanii, Ser-
pula vermicularis, Protula sp. — Bryozoa, Cheilostomata: Electra pilosa, 
Schizoporella lineáris, Hippoporina Pallasiana, Hippoporina foliacea, Eu-
cratea loricata, Microporella Malusii, Myriozoum truncatum, Schizotheca 
serratimargo, Porella cervicornis, Cellaria sp., Microporella ciliata. — 
Cyclostomata: Crisia eburnea, Crisiella producta, Tubulipora flabellaris, 
Hornéra frondiculata, Diplosolen obelia, Frondipora verrucosa; — Cteno-
stomata: Alcyonidium gelaitinosum. — Crustacea: Balanus eburneus ara-
phitrite communis und perforatus, Verruca Strömia, Tanais Cavolinii, 
Apseudidia sp., Eupagurus sp., Decapoda sp., Stenorhynchus phalangium. 

,— Tunicata: Ascidia sp., Cynthia sp. — Algen: Zositera sp., Cyanophv-
ceen, Enteromorpha intestinaüs, Fadenalgen. Lithophyllum crístatum, 
braune und schwarae Algen, Lithothamnium sp. 

III. Das Material. 

Wir werden im Folgenden das untersuchte Material nach Fundorten 
besprechen und ziehen nur lebend gesammelte Objekte in Betracht. Z. B. 
nur kompiette Mollusken, und Röhrenwürmer, da die leeren Schalen nur 
tote Substrate sind und nur zu Wofonungen der Eupaguriden und als An-
siedlungsoberfláchen für Nied&rlassungen der Bryozoen, Balanen usw. 
dienen. 

a) D a s „N A J A D E " - M a t e r i a l . 

1.) Ost von Cherso, 1914, 45 m. Tiefe, auf leeren Apporhais pes pelicani: 
Lithophyllum—Microporella (Untergewichit). 
Lithophyllum—Vermetus, Schizoporella, Fadenalgen (GleichgewichU 
Auf leeren Cerithium-Schalen: 
Balanophyllia—Tanais, Algen, Vermetus, Chorizopora (Übergewicht) 

2.) Incoronata Kurva Vela, 1913, auf Kalkstein: 
Tethya—Lithophyllum, Cliona, Vermetus. Chiton, Actinia, Gorgonia, 
Schizoporella (Übergewicht). 

3.) Pelagosa Cajola, 1914, 89 m. Tiefe: 
Schizotheca—Serpula, Algen, Cellaria, Schizoporella (Gleiohgewicht) 
Auf Kalksiteinstiick: 
Lithophyllum—Axinella, Cliona, Vermetus, Actinia, Serpula, Schizo-
porella, Terebratula (Übergewicht). 
Hippoporina—Terebratula, Axinella, Vermetus, Lithophyllum 
(Gleichgewicht). 

4.) Canale di Mezzo, 1913: 
Myriozoum—Vermetus, Algen (Gleichgewicht), 
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5.) Pomo, 1914, 180 m. Tiefe: 
Frondipora—Cellapora, Serpula, Vermetus (Gleichgewicht). 
Spongia sp.—Crisia (Untergewicht). 

6.) Inkoronata Kurva Vela, 1913: 
Myriozoum—Spongia (Uutergewicht). 

7.) Canale di Mezzo, 1913, 54 m. Tiefe: 
Balanophyllia—Verme tus, Corallium, Ophiothrix, Myriozoum, Kalk-
algen (Übergewicht). 

8.) Pomo, 1914, 82 m. Tiefe: 
Spongia—Vermetus, Lithophyllum, Algen, Kalkalgen Schizotheca, 
Schizoporella (Übergewicht). 
Myriozoum—Serpula, Vermetus, Cellepora (Gleichgewicht). 

9.) Pelagosa Cajola, 1914, 89 m. Tiefe: 
Porella—Serpula (Untergewicht). 
Schizotheca—Diplosolen, Serpula, Axinella, Vermetus (Übergewicht) 
Protula—Lithophyllum, Serpula, Vermetus, Spongie, Mucronella, 
Crisiella, Tubulipora (Übergewicht). 
Zostera—Kalkalge, Microporella, Alge, Cellepora, Spongie (Über-
gewicht) . 
Lithophyllum•—Crisiella, Vermetus, CellePora, Schizoporella, Tere-
bratula, Bryozoe anderer Art (Übergewicht). 
Spongie—Kalkalge, Ostrea sp., 3 Arten von Bryozoen, Vermetus, Te-
rebratula, Saxicava (Übergewicht). 

10.) Inkoronata Kurva Vela, 1913: 
Algen—Kalkalge, Vermetus, Fadenalgen, Spongien, Cacospongia, 
Schizoporella, Ophiopsilla (Übergewicht). 

11.) Busi—St. Andrea, 1914, auf Mollusken-Schalen: 
Balanophyllia—Vermetus, Ostrea, Schizoporella, Hornéra (Gleich-
gewicht) . 
Hornéra—Vermetus, Saxicava, Spongie, Stenorhynchus, Serpula, 
Schizoporella, andere Bryozoen (Übergewicht). 

12.) Novigrader Bucht, 1913: 
Lithothamnium—Schizoporella, Formaninferen, Bryozoen (Gleich-
gewicht) . 

13.) Ost von Cherzo, 1914, 45 m. Tiefe: 
Porella—Vermetus, Serpula (Untergewicht). 

14.) Busi und Lissa, 1914, 89—100 m. Tiefe: 
Frondipora—Algen, Vermetus (Untergewicht). 

b) D a s M a t e r i a l v o n R o v i g n o . 

1.) 1937, auf Apporrhais pes pelicani: 
Eupagurus—Serpula, Vermetus, Fadenalgen, Schwámmen, Hippopo-
rina, Algen, Ostrea (Übergewicht). 
Lithothamnium—Saxicava, Polycháta, Actinia, Vermetus, Alcyoni-
dium, Schwámmen, Mucronella, Algen (Übergewicht). 
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Ewpagurus—Hydractinia, Vermetus, Algen, Balanophyllia, Schizopo-
rella (Ubergewicht). 
Arca Noe—Schizoporella, Vermetus, Ostraa, Fadenalgen, Lithophyl-
lum, Serpula, Algen (Übergewicht). 

2.) Insel Figaróié grandé, 1937, auf Pectunculus: 
Balanophyllia—Vermetus, Ostrea, Serpula, Fadenalgen, Mucronella, 
Bryozwen (Übergewicht). 

3.) Auf der Ankerkette de® Schiffes von „San Marco", 1939: 
Schizoporella—Lithophyllum, Vermetus, Serpula, Algen (Gleich-
gawicht). 
Jungfischkolonien—Serpula, Vermetus, Fadenalgen (Gleichgewicht). 
Lithophyllum—Vermetus, Algen, Serpula, Fadenalgen (Gleich-
gewicht) . 

4.) Mit Dredge aufgefische Beute, 1937, 30—40 m. Tiefe: 
Schizoporella—Hircinia, Saxicava, Polycháta, Muschaln, Kalkalgen 
(Gleichgewicht). 

5.) Canale di Leme, 1938; auf Gerithium vulgatum: 
Eupagurus—Microporella, Schizoporella, Modiolus, lithophyllum, 
Algen (Ubergewicht). 
Schizoporella—Hydraetinia (Untergewicht). 
Microporella—Hydractinia, Fadenalgen, Vermetus (Gleichgewicht). 
Auf Murex trunculus: 
Eupagurus—Microporella, Polycháta, Vermetus, Cuspidella, Algen 
(Ubergewicht). 
Schizoporella—Eupagurus, Decapoda, Vermetus, Ostrea, Ascidia, 
Fadenalgen, Spongia, Polycháta (Übergewicht). 

6.) Mit Dredge aufgefischte Beute in Can. di Leme, 1938: 
Schizoporella—Hircinia, Saxicava (Gleichgewicht). 

7.) Insel Figaróié grandé, 1397, 20 m. Tiefe: 
Balanophyllia—Kalkalgen, Schizoporella, Bryozoen, Vermietus 
(Gleichgewichjt). 
Lithothamnium—Saxicava, Ostrea, Spongia (Gleichgewicht). 
Epizoanthus—Vermetus, Arca Noe (Gleichgewicht). 
Schizoporella—Bryozoen, Vermetus, Serpula, Algen (Übergewicht). 

8.) 1937, in einer Tiefe von 30—40 m. auf leere Arca 2Voe-Schale: 
Schizoporella—Vermetus, Alcyonidium, Serpula, Ostrea, Bryozoen 
(Übergewicht). 

9.) Bei Segl. S. Giovanni in pelago, Faro, 1939: 
Schizoporella—Kalkalgen, Spongiem (Gleichgewicht). 

c) D a s M a t e r i a l v o n S p a l a t o . 

1. ) Auf Murex trunculus, 1938: 
Eupagurus—Schizoporella (Untergewicht). 

2.) Bryozoen-Krusibe, 1938: 
Schizoporella—Vermetus, Musoheln (Gleichgewicht). 
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3. Bei Vranjaca, 1938, auf lebenden Mytílus gálloprovincialis: 
Mytilus—Schizoporella, Balanus, Vermetus, Kalkalgen (Gleich-
gewicht) . 

d) D a s M a t e r i a l v o n T r i e s t . 

1.) Golf v. Triest, St. Andrea, 1941, auf braunem Kalkstein: 
Hippoporina—Serpula, Modiola, Balaiius, Algen, Vei-ruca, Fadenal-
gen (Übergewicht). 
Balanus—Algen, Serpula, Vermetus, Mytilus, Hippoporina (Über-
gewicht) . 

2.) Spirographis—Vermetus, Balanus, Laomedea, Eucratea (Gleich-
gewicht) . 

e) D a s M a t e r i a l v o n V e n e d i g . 
1.) Auf Holzpfáhlen, 1940: 

Balanus—Balanus, Tanais, Apseudida, Electra (Gleichgewicht). 
Balanus—Spongia, Cyanophyceen, Enteromorpha, Hippoporina 
(Gleichgewicht). 

f) D a s M a t e r i a l v o n d e r L e v a n t e . 

1.) Istambul, 1939, auf Mytilus gálloprovinciális: 
Mytilus—Balanus, Hippoporina, Laomedea (Gleichgewicht). 
Schiffsbewuchse von „Duna", „Budapest" und „Szeged": 
Balanus—Serpula, Algen (Untergewicht). 
Balanus—Serpula, Vermetus (Untergewicht). 
Balanus—Hippoporina, Vermetus, Mytilus, Modiola, Laomedea, Bala-
nus, Balanus (Übergewicht). 

g) D a s M a t e r i a l v o n F i u m e . 

1.) Balanus—Hippoporina (Untergewicht). 

h) D a s M a t e r i a l v o n Z e n g g . 

1.) Schizotheca—Serpula, Schizoporella (Gleichgewicht). 
2.) Porella—Serpula, Schizoporella (Gleichgewicht). 

i) D a s M a t e r i a l v o n S e I v e . 

1.) Auf Protula Röhren, 1910: 
Alcyonidium—Protula, Vermetus, Saxicava, Kalkalgen, Cibrilina 
(Übergewicht). 
Vermetus—Cellaria, Saxicava, Cynthia, Microporella (Gleich-
gewicht) . 

k) D a s M a t e r i a l v o n T a o r m i n a . 

1.) In Turbo rugosus: 
Eupagurus—Vermetus, Schizoporella (Gleichgewicht). 
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Erörterungen. 

Wenn wir nun die dominanten und subdominanten Arten in statisiti-
scher Hinsicht untersuchen, so kommen wir zu folgetnden Resultaten: Von 
den dominanten Arten herrschten vor Balanophyllia, Eupagurus, Litho-
phyllum und Schizoporella. Von den Subdominanten: Schizoporella, Kalk-
algen, Serpula und Vermetus. Es können somit zwei umfangreiche Asso-
ziations Relationen festges telit werden: 

Schizoporella—(Balanophyllia, Eupagurus, Lithophyllum) 
und 
Vermetus glomeratus—(Schizoporella, Kalkalgen, Serpula). 
Das Haupttier ist alsó Vermetus glomeratus, welches überall am 

háufigsten zu finden ist. Nach den ainzelnen Funden beurteilt, wurden aus 
den paarweisen Dominanz—Subdominanz Verháltnissen folgende Resul-
tate festgestedit: 

Die subdominanten Arten habén eine Beziehung zu den Dominanten. 
Serpula vermicularis (als subdominantees Glied) t r i t t nur mit do- ' 

minanten Bryozoen in Assoziation. (Porella cervicornis—Serpula vermi-
cularis; Myriozoum truncatum, Schizotheca serratimargo und Hippoporia 
Pallasiana—Serpula vermicularis). 

Algen, Zostera und Kalkalgen kommen sahr háufig in, durch Pflan-
zendominanz beherrschten Biozönosen vor. Innerhalb der Bryozoen-
Gruppe wurden folgende Dominante-subdominante Assoziationen festge-

Frondipora verrucosa—Cellepora. 
Schizoporella—Schizotheca serratimargo. 
Die Assoziationen von Balanus—Hippoporina Pallasiana und Bala-

nus—Mytilus galloprovincialis sind sehr verbreitet. 
Übrige Dominante Teilnehmer assoziierten mit subdominanten wie 

folgt: 
Balanophyllia italica—Vermetus glomeratus, Kalkalgen; 
Schizoporella—Kalkalgen, Vermetus glomeratus, Hircinia variabilis; 
Eupagurus sp.—Vermetus glomeratus und Microporella sp. 
Im Folgenden geben wir eine Zusammenstellung der dominanten und 

subdominanten Arten: 

stellt: 

Balanus eburneus 
Balanus amphitrite communis 
Balanus eburneus 
Spongia sp. 
Eupagurus sp. 
Schizoporella sp. 
Schizoporella sp. 
Eupagurus sp. 
Spirographis Spallanzanii 
Vermetus glomeratus 
Eupagurus sp. 
Microporella sp. 
Schizoporella sp. 

Schmamm 
Kalkalge 
Blasen Algen 
Kalkalgen 
Balanophyllia italica 
Vermetus glomeratus 
Alcyonidium gelatinosum 
Protula sp. 
Vermetus glomeratus 
Cellaria sp. 
Schizotheca serratimargo 
Serpula vermicularis 
Lithophyllum cfr. cristatum 

I 
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Hydractinia echinata Axinella cfr. cinnamomea 
Microporella sp. Hippoporina Pallasiana 
Hydractinia echinata Terebratula sp. 
Eupagurus sp. Eupagurus sp. 
Microporella sp. Schwammen 
Lithophyllum cfr, cristatum Lithothamnium 
Microporella sp. Algen 
Lithophyllum cfr. cristatum Myriozoum truncatum 
V'ermetus glomeratus Vermetus glomeratus 
Balanophyllia italica Eupagurus sp. 
Lithophyllum cfr. cristatum Vermetus glomeratus 
Schizoporella sp. Frondipora verrucosa 
Lithophyllum cfr. cristatum Cellepora sp. 
J ungfische Spongia sp. 
Verme tus glomeratus Crisia cfr. eburnea 
Schizoporella sp. Hippoporina Pallasiana 
Hircinia variabilis Serpula vermicularis 
Mytilus galloprovincialis Balanus perforatus 
Balanus improvisus Algen 
Schizoporella sp. Balanophyllia italica 
Vermetus glomeratus Vermetus glumeratus 
Balanua amphitrite communis Hornéra frondiculata 
Hippoporina Pallasiana Vermetus glomeratus 
Tethya lyncurium Lithothamnium 
Vermetus gigás Schizoporella sp. 
Eupagurus sp. Schizoporella sp. 
Hydractinia echinata Hircinia variabilis 
Arca Noe Balanophyllia italica 
Schizoporella sp. Kalkalge 
Myriozoum truncatum Lithothamnium 
Spongia sp. Saxicava arctica 
Balanophyllia italica Epizoanthus arenareus 
Vermetus glomeratus Vermetus glomeratus 
Spongia sp. ( Schizoporella. sp. 
Vermetus glomeratus Vermetus glomeratus 
Myriozoum truncatum Schizoporella c<p. 
Serpula vermicularis Vermetus glomeratus 
Porella cervicornis. Mytilus galloprovincialis 
Serpula vermicularis Schizoporella sp. 
Schizotheca serratimargo Schizoporella fip. 
Schizoporella lineáris Kalkalgen 
Protula sp. Schizotheca serratimargo 
Lithophyllum cfr. cristatum Serpula vermicularis 
Zostera Porella cervicornis 
Kalkalge Serpula vermicularis 
Lithophyllum cfr. cristatum Balanus improvisus 
Crisiella producta Hippoporina sp. 

Gleichgewicht ist hauptsáchlich bei totem Substrat entwickelt, da 
hier kein lebendiger Faktor auf die Biozönose einwirkt; so sind hier keine 
störenden Einflüsse und die physischen Faktorén scheinen in dieser Be-
ziehung indiferrent zu sein. 

Die Vermes und die Schwámme sind spezifische Ansidelungsfláchen 
auf welchen Übergewichte sich mit Vorliebe entwickeln können. 
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Die Teilnehmer unserer Biozönosen können indifferrente, schádliche 
und nützliche sein. Seben wir nun diese Glieder náher an, wie sie sich in 
der Biozönose verhalten. 

Wo Eupagurus vorhanden ist, ist sie fast immer dominant. Dass 
heisst durch ihre Fortbewegung wird die Biozönose in ihrem Schicksal 
determiniert. Wir müssen diese Art alsó als Hauptglied der Biozönose au£-
fassn. In einem Falle fand ich den Eupagurus in einem befestigten 
Bryozocn-Ball (schizoporella), wo er seine Bewegungen nicht durőhführen 
konnte. Diese Biozönose war überhaupt nicht in Gleichgewicht. Da schon 
viele Mitglieder zu Grundé gegangen waren, zeigt dieiser Umstand, dass 
hier ein Bestreben zur Erreichung eines Gleichgewichtes begonnen hat. 

Balanus kommt nur im seichten Wasser vor, scheint alsó mit weni-
gen Teilnehmern im Gleichgewichte zu leben. Darum ist diese so háufig 
in Lagunen von Venedig auf Holzpfálen zu finden, wo sie ihre Dominanz 
erhalten kann. In einem Biatop von Triest war sie in überfüllter Lebens-
gemeanschaft gefunden worden, dementsprechend war sie nicht wohl ent-
wickelt, trotzdem, dass die Individuenzahl ziemlich vielen Platz auf Spiro-
graphis fürsich beanspruchte. Die Krusten bildenden Bryozoen scheinen 
für sie nicht schádlich zu sein. 

Die Bryozoen sind im allgemeinen indifferent fü r die Teilnehmer 
der Biozönose. Nur die Krusten bildenden Arten und Firmen üben eine 
schádliche oder nützilich schützende Wirkung auf die Mitglieder. Schi-
zoporella kann so stark das lere Schneckengeháse bewachsen, dass ein 
Eremitenleben von Eupagurus nichtmehr möglich ist. Diese krustenden 
Bryozoen vertreten die Adamsien und Suberiten auf den Schnecken-
schalen. die von Eupagurus bewohnt sind. 

Hydrozoen und Hydractinien sp. 
Diese sind auch indifferent, aber karakteristisch fü r Paguriden. Die 

Hydractinien siedeln sich hauptsáchlich am Rande des OPerkulums des 
Schneckenhauses an. 

Vermetus glomeratus. 
Überall háufig, aber mit Vorliebe setzt sie sich ebenfalls am Rande 

des Opeerkulums des Schneckenhauses fest, in unmiittelbarer Náhe des 
Eupagurus. Hat alsó eine Beziehung mit den Nahrungsmitteln des 
Krebses. Diese Tiere siedeln sich mit Vorliebe in der Umgebung der Öff-
nung des Schneckenhauses an, wo sie reichliches Nahrungsmateria.1 fin-
den in den Speiseresten des Eupagurus. Dieser Umstand ist aus den Ab-
bildungen klar zu entnehmen. 

Polychaete sp. 
Isit nur ein indifferenter Bewohner der Löcher, Ecken, Rissen und 

Spalten in der Biozönose. 
Unser Material eenthált somit 26 Übergewichte, 28 Gleich- und 11 

Untergewichte. Die Mehrzahl der Gleichgewichte beweiat, dass dieser Zu-
stand ordnungsmássig ist. Die hohe Zahl der Übergewichte demonstriert 
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einen natürlichen Zuwachs nud die geringe Zahl der Untergewichte zeigt, 
dass diese Biozönosen am Beginne eines Zugrundegehens sind. 

Was min die Assoziationen anbelangt, so können wir feststellen, 
dass wir mehrere Assoziationen gefunden habén, als Neviani. Eine Ver-
gleichsweise Zusammenstellung macht dies klar: 

Bryozoen. 

Electra pilosa 

Chorizopora sp. 

Microporella sp. 

Schizotheca serrati-
margo. 

Schizoporellen 

Von Neviani angegebene 
Assoziationsglieder. 

Algen, Mytilus, Con-
chilien. 

Zostera, Algen, Kalk-
algen, Cytherea sp. 

Algen, Cytherea, Zos-
tera, Murex, Myriozoum 

trunc. 

Serpula, Algen, Ostrea 
sp. 

Serpula, Zostera, Spon-
dylus, Treibholz, Cythe-

rea, Algen. 

Hippoporina Pallasiana Schizotheca serratimar-
go, Balanus amphitrite. 

Angaben des Verfassers 

Balanus eburneus und 
amphitrite communis. 

Cerithium sp., Balanop-
hyllia italica, Lithop-

hyullum, Vermetus. 

Murex, Cerithium, 
Schizoporella, Lithophyl-

lum, Vermetus, Algen. 

Serpula vormicularis, 
Spongia, Vermetus, 

Lithophyllum, Kalkal-
gen, Cellaria sp., Schi-

zoporella, Diplosolen 
obelia, Axinella. 

Molluskenschalen, Hir-
cinia variabilis, Verme-
tus, Kalkalgen, Litho-

hyllum, Tethya lyncuri-
um, Cliona celata, Gor-
gonia, Terebratula sp., 
Serpula, Axinella, For-

mainiferen, Cacospongia. 

Balanus amphitrite com-
munis, Balanus eburneus, 
Balanus improvisus, Ver-
metus, Mytilus gallopro-

vincialis, Terebratula, 
Axinel la sp. 

Frondipora verrucosa. Turritella sp. Cellepora sp., Serpula. 

Myriozoum truncatum. 

Porella cervicornis. 

Mucronella sp. 

Cibrilina sp. 

Vermetus, Algen, Spon-
gie, Kalkalgen, Bala-
nophyllia italica, Ser-

pula vermicularis. 

Serpula vermicularis. 

Crisiella sp., Tubulipora 
flabellaris, Serpula, 

Lithophyllum, Protula sp. 

Zostera, Lithophyllum, 
Algen, Cellepora sp., 

Spongien. 

Crisiella producta. Lithophyllum, Vermetus, 
Cellepora, Schizoporella, 

Terebratula sp. 
Von den Bryozoen als festsitzenden Tieren werden har te Unterlagen 

bevorzugt. Hauptverbreitungsgebiet ist das seichte Meer, mit felsigem 
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oder steinigem Untergrund, Sand, Gerölle und Molluskenschalen, Schlamm 
und feiner Sand ist von Bryozoen wenig besiedelt. Besiitzt jedoch eine 
solche Facies eine Vegetation von Braun- und Grün-Algen, Zostera, und 
Posidonia, dann finden die Moostiere eine Möglichkeit für eáne Ansiede-
lung. 

Die Substrat-Auswahl besorgen die Larven, ebenfalls wie bei Bala-
niden und so sind von gewissen Moostier-Formen bestimmte Substrate zur 
Anheftung bevorzugt. 

Die Moostiere sind euryhaline Lebewesen; auch die Wassertempe-
raltur ist sehr wichtig f ü r sie. 

Dass den Moostieren in den Lebensgemeinschaften nicht bloss Kon-
kurrenz begegnet, sondern auch Schutz gewáhrt wird, das zeigen unsere 
Ergebnisse. Die Bryozoen verhalten sich auf dem in der Pflanzen- und 
Tierwelt angewiesenen Platze in keiner Weise agressiv, sondern haupt-
sáchlich nur passiv, d. h. defensiv. Der Umstand, dass sie trotzdem aus 
dunkler Vorzeit bis in die Gegenwart mit Erfolg und Dominanz sich 
durchführten, findet seine Erkláung in der Kleinheit ihrer Individuen! 

Ihre Bioitope sind die Lebenzbezirke der Zostera und Posidonien-Wie-
sen, Muschel- und Austerbánke, Lithothamniein-Gründe, mit Balaniden 
besetzte Holzpfáhle, und am Meeresgrunde liegende leere Schneckenscha-
len. Die Hauptfrage isit,: welche Momente die Bryozoen zur Anteilnahme 
an Biozönosen veranlassen? Die Quartiermacher sind die Larven und ne-
ben dem Auffinden eines geeigneten Substrates spielt das Licht in erster 
Linie eine führende Rolle. Ferner wo viele andere Lebewesn sich angesie-
delt habén, ist der Tisch gewiss gut gedeckt. 

Es sind Kalkalgen, Hydroidpolypen, Ascidien, Balaniden, Schwámme, 
die die Bryoizoen-Stöcke in ihrem Wachstum durch Ansiedelung behin-
dern können. Die Abwehr gegen solche Konkurrenten besteht in, einer 
Wachstumsreaktion. Zu diessen Gesellschaften gesellen sich auch freizü-
gige Teilnehmer, wie Vermes, Krebstiere, Gastropoden und Echinodermen, 
wie es aus unserer Faunienliste schon ersiohtlich war. Die Feinde dieser 
Biozönosen sind die Fische, welche den Bewuchs mit ihren meiselförmi-
gen Záhnen abásen. 

Infolge einer reichliohen Produktion von Larven ist die Möglichkeit 
zur Erhaltung des Gleichgewichtes gegenüber anderen Lebewesen ein,e 
grosse! Die Bryozoen kámpfen a'so um das Dasein mit der starken Fort-
pflanzung. Sie können ihre Konkurrenten manchmal ganz dicht bewach-
sen und bedecken! Eine gewisse' Schádigung des Trágers durch angesie-
delte Moostierenkolonien lásst sich nicht feststellen. Nur wenn das Orifi-
zium der Balaniden bewachsen wurde, können diese Tiere zu Grundé gehen. 
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Fig. 1. — b Bryozoen-Kruste (mohaállatkéreg), — V Vermetus exemplaie. 
Flg. 2. — b Bryozoen-Kruste (mohaállatkéreg), — C Hydroidpolypen, — V Vermetus. 
Fig. 3. — Sp Schwamm (szivacs) , — K Kalkalgen (mészalgák), — b Bryoz. Kruste. 

Fig. 4. — b Bryozoen-Kruste (mohaállatkéreg), — h Hydroiden, — V Vermetus. 
(Originál Zeich. d. Verf. — Szerző eredeti rajzai.) 



28 

Fig. 5. — B Balanus. Punktiert die Bryozoen-Kruste. — Pontozva a mohaállatkéreg. 
Fig. 6. — H Hircinia-Schwamm (sz ivacs) , S Saxicava kagyló (Muschel) , — V Ver-
faulte Teile des Schwammes (rothadt szivacsrászek), b Bryozoen-Kruste (kéreg). 
Fig. 7. — A Aestchen (ágocska), — h Hohlraum (üreg) , — b Bryoz. Kruste (kéreg). 

(Originál Zeich. d. Verf . — Szerző eredeti rajzai.) 
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K É R E L E M ! 
Felkérjük azon régebbi tisztelt tagjainkat , akik A TENGER 1924. 

évf. 1/6. sz. füzetét — több nem jelent meg — nélkülözni tudják, szíves-
kedjenek azt A TENGER szerkesztőségének beküldeni. Ennek ellenében 
kívánat szerint valamely Magyar Adria Egyesület-i kiadványt vagy újabb 
füzetet küldünk nekik. 

Mindazon régebbi tagok (1938 óta), akiknél egyes füzetek elkallód-
tak, vagy akik ezeket tovább adták, de az utolsó 5 évf. füzeteit egy kö-
tetbe kötve szeretnék, forduljanak a szerkesztőséghez e kívánságukkal. 
Ha több tag jelentkezik, úgy a MAE kész a lap eszméinek terjesztését 
szolgálva, ezt a kötetet félvászon kötésben csak 10.— pengőnek csekk 
ú t ján történenlő beküldése ellenében, tehát rendkívül kedvezményes áron, 
adni. 
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A TENGERI HARC FŐBB MOZZANATAI 
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I r ta : Mladiáta A. J. 
főkapitány. 

Bár a most dúló háború harcászati súlypontja a szárazföldi fronto-
kon van, az utánpótlás útvonalai világtengereiket szelnek át és ezért az 
itt lezajló tengeri harcok döntő jelentőségűek. 

Míg azonban régebben a hadiflották harcainak eredményétől füg-
gött a háború kimenetele, mint pld. Trafalgar-nál (1805) vagy Csuzimá-
nál (1906), ma a partok közelében épp úgy, mint az óceánok óriási víz-
iterületein, az ellátási hajózás ellen folytatják a légi erők és a tengeralatt-
járók falkái a küzdelmet. 

Erre a kellő hadászati alapot Norvégia, Dánia és az atlantióceáni 
part védelme, a Földközi tenger medencéjében pedig a spanyol határitól 
Krétáig, ül. a Dodekanesosig megszállott partokon létesített támpontok 
és védelmi berendezések képezik. A keletázsiai hadszintéren, a burmai-
indiai határtól Singapuron át a Salamon szigetek és Gwam messze kitolt 
támpontjainak birtokában ingatta meg Japán az angolszász tengeri 
uralmat. 

1. Hajóveszteségek-1 

Az alábbi diagramm (1. ábra) szemlélteti ennek a korszerű harci-
eszközökkel az óceáni utánpótlási hajózás ellen vívott hősi harcnak eddigi 
eredményét és annak jellegzetes fázisait. 

Láthatjuk ebből, hogy amíg lefoglalt hajókkal pótolni tudta az el-
lenség az elvesztett hajóteret, addig a csapat- és hadianyagszállításra ren-
delkezésre álló hajóűr a háború kezdetével fennállóval szemben nem sokat 
változott. De 1941 közepétől, amikor a semleges és ellenséges hajókat már 
mind elkobozták, tehát a veszteséget az újonnan épített hajók pótol-

i A hivatalos jelentések, stb. és a műszaki teljesítőképesség szakszerű elbírálása 
alapján. 
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hatták már csak, az állományit jelző vonal (A) meredeken lej t lefelé, mig 
az elsüllyesztett hajóürt ábrázoló ,,S"-vonal erősen felszökik, a hajóépíté-
seket ábrázoló ,,E"-vonal pedig egyenletesen emelkedik. ,,S" az összes 
elsüllyesztett hajóürt, „Sn" pedig csak a német UB-ok és a légi haderő 
által okozott veszteséget jelképezik. Számszerűleg kifejezve a kereske-
delmi hajótérben az angolszász hatalmak 19^3 május végéig 3J/..8 millió 
brt-t vesztettek. Ebbe nincsenek az aknákra futot t és a nagyszámú meg-
rongált, de később mégis elveszett hajók beleszámítva. 

A háború kezdetével az angolszász kereskedelmi hajóknak összton-
natartalma 21.5 (brit) és 9 (USA) millió b r t volt. Ehhez járult a lefog-
lalt 11.5 millió és az újonnan épült 13 millió brt, ami 55 millió brt-t ad. 
Javítás alatt áll 2.5 millió brt , marad tehát használatra 18.5 millió brt, 

amelyből kb. 1 millió brt-t hadiszogálatra vontak be. Hangsúlyoznunk kell 
még, hogy az ellenséges sa j tó bevallása szerint a németek az elsüllyesz-
tett hajóknak csak 85—90%-át közlik, mert a többi sorsát nem ismerik. 
(New Republic). Ezenkívül Anglia elvesztette csatahajóinak 1/3-át, cir-
kálóinak és rombolóinak több mint a felét, tengeralattjáróinak egész 
1939-es állományát, az USA pedig hadiflottájának kb. a felét. 

Ily körülmények között érthető a lázas sürgés a brit és USA-ber-
kekben. Shinwell az angol alsóházban kijelenti, hogy Anglia már több 
hajót vesztett, mint 1939. évi állománya volt és hogy „a mai helyzetet 
tekintve, a szállítási háborút nem nyerjük meg", Lord Hankey pedig a 
felsőházban elismerte, hogy az UB-háború minden évben mínusszal zárult 
Anglia és szövetségesei rovására és hogy a mai hadihelyzet hasonlít az 
1917-ikihez, amelyről Jellicoe vezértengernagy annak idején megállapí-
totta, hogyha a hajósüllyesztéseket nem sikerül sürgősen csökkenteni, 
elveszítik a háborút. A Daily Mail már január elején í r ja a német UB-ok, 
„Hitler e legfélelmetesebb fegyvere", megakadályozzák a szövetségeseket 
tengeri erejük teljes latbavetésébein és „elrabolhatják tőlük a győzelmet." 
Az USA vezérkarának több tervét kellett módosítania a hajótérhiány 
miatt, ami a mai hadviselés Achilles-sarka, 

1. ábra. 
A brit—USA kereskedelmi 

hajóállomány brt-ja évi 
átlagokban. 
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A „New Statesman and Nation" is hangoztatta, hogy az északafri-
kai döntéshez több katona kellene, minit amennyit hajóikkal szállítani 
tudnak, az Evening News pedig beismeri, hogy a német UB-ok a három-
szorosát süllyesztik el annak, amit építeni tudnak. 

Hiába leplezik ezt Washingtonban és igyekeznek a közönséget meg-
téveszteni azzal, hogy pld. az USA területén egy napon vízrebocsátott 
összesen 18 hajóról a rádió napi 18 hajót csináljon. 

De tudják azt is, hogy a németek több UB-ot építenek, mint ameny-
nyit veszítenek (New Chronicle), sőt Barman ezredes-mérnök számszerű 
adatokat is közölt, midőn a német-olasz UB-állományt 1943. májusáig 
1500 naszádra becsülte és hozzáfűzte, hogy ezzel, valamint a japán hadi-
tengerészettel „a mi tengeri forgalmunk küzdőképtélen". Majd borúlátóan 
imígy jósol: „Meg kell buknunk akkor is, ha a Szovjet e télen Berlinig 
jutna is él" (Manchester Life). Más lapok szakírói a háború alatt épített 
német UB-ok számát 1000-re becsülik (Ninteenth Century) ós a hajóvesz-
teségek katasztrofális méreteiről írnak (Spectator). Nem változtat ezen 
a Churchill által szervezett Bizottság az UB-veszedelem ellen sem. Jel-
lemző az UB-oknak, e „szürke tengeri farkasoknak" működési eredmé-
nyére, hogy az USA, amely 171 millió t nyersolajat termel, olajhiányban 
szenved, mert nem tudja azt elszállítani a szokott vízi úton. 

Bár Percy Noble szerint megtalálták volna az UB-veszély ellensze-
rét, az UB-ok munkája folyik tovább, a korszerű tengeralattjárók to-
vábbra is úgy lövik le a kereskedelmi hajókat, mint a tavon úszó védtelen 
kacsákat (New-York Times). Kifejezésre jut ez a Chambre of shipping 
of the United Kingdom utolsó évi jelentéséből is, amely szerint a hajó-
állomány 1940—1942 végéig a felére csökkent. 

Fogalmat ad a veszteségek méreteiről az angolszász saj tó ama köz-
leménye, hogy kb. 70.000 hajós vesztette március közepéig életét hivatása 
teljesítése közben és hogy az elsüllyedt hajók személyzetének 87%-át 
mentették meg. Az addig elvesztett hajók-) száma 10.769 volt (L. Lea-
thers). 

Ezzel szemben rendkívüli ütemben folyik a német UB-építés. Az 
USA szakkörei szerint a német teljesítmény ma napi egy tengeralattjáró 
szolgálatba helyezése, míg egyidejűleg óva intik az amerikai közönséget, 
hogy a sajtó által közölt adatoknak hitelt ne adjon, mert a hajóépítő ipar 
a legelmaradottabb és a munkaerőhiány fokozódik. Ezek alapján indokolt 
Hudson, angol földmüvelésügyi miniszter cambridgei siráma, hogy a ha-
jótér fokozatosan csökken és az élelmiszerbehozatal szünetelésére is fel 
kell Angliának készülnie. 

Alátámasztja ezt a tokiói rádió bemondója is, midőn közli, hogy 
1941. december 7-től (Pearl Harbour) 1943. március 25-ig a tengely vizi 
és légi erői 2350 kereskedelmi hajót pusztítottak el 15 millió brt-val, míg 

millió 
2 1939-ben volt 31.186 hajó 69.44 brt-val. 
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az USA hírszolgálata az ebben az időszakban vízrebocsátott kereskedelmi 
hajók számát 32l-re, az elsüllyesztett ker. hajókét 3028-ra teszi, miért 
is komolyabbnak ta r t j a a helyzetet, mint az bármikor volt (William). A 
„Life" pedig egyenesen katasztrófáit sejt, ha nem győznek az Atlanti 
óceánon, amire pedig hiába várnak egyelőre, mert még Churchill, a nagy 
varázsló, sem várja a tengely „esetleges vereségét" 1944 vagy 45 előtt. 
Hiszen egyes hónapokban az elveszett hajók száma már az egy millió brt 
fölé szökött fel, mint pld. márciusban, midőn 149 hajó 1.1 millió brt-val 
volt a veszteség, amelyből a német UB-okra 852.600 br t és a repülőkre 
75.000 br t esik. 

Ehhez járul még, hogy a sebtében, óriási üzleti nyereséggel készült 
Liberty és Kaiser hajók selejtes tákolmányoknak bizonyultak, túl lassú 
menetűek, jó időjárásnál alig 9 tg mfld. sebességűek. A sebességnek növe-
lése korszerű Lenz-gépekkel szintén csak elgondolás maradt, mert e pre-
cíz gépek tömegben nem gyárthatók. 

Súlyosbítja a helyzetet a német harcieszközök állandó tökéletesítése 
is. így a Földközi tenger körzetében ú j tipusú kis naszádok, német UB-
vadászok március 31-én 5 ellenséges tengeralattjárót pusztítottak el, a 
Biscaya-öbölben pedig német UB-ok 5 angol bombázó repülőt lőttek le. Első 
esetben fordult elő, hogy tengeralattjárók támadtak ill. lőttek le repülőket. 

Ezek a nagy hajótérveszteségek tették lehetetlenné az offenzívát 
nyugaton és a Csendes óceán körzetében 1943-ban, vallja be az United 
States News. Az USA főharcvonala pedig az óceánokon van, i t t nyerik 
meg vagy veszítik el a háborút (New York Times). Sir W. James, brit 
tengernagy is kételkedik abban, hogy a német UB-veszélyt le lehetne 
küzdeni. 

De a megrongált hajók nagy száma is óriási tehertétel a szövetséges 
hatalmak hadiszámláján. Hall, angol pénzügyi államtitkár szerint Ang-
liában 3000 ily hajó vár javításra az angol kikötőkben és 1942-ben 10 mil-
lió br t hajótért kellett javítaniok. 

A háborús termelés vizsgálatára kiküldött washingtoni Truman-
bizottság szerint a mult évi hajótérveszteség kb. 12 millió tonna volt, ami 
meghaladja az USA és angol hajóépítés teljes 1942-ik évi termelését. Pe-
dig a tengerentúlra szállított USA-katonáknak havi 3 millió br t hajátérre 
van az utánpótlás számára szükségük. A veszteség nagyságára jellemző, 
ha egybevetjük a mult világháború 43 havi briit veszteségével, ami Lloyd 
George8) szerint 6.4 millió brt-ra rúgott, tehát a mostani hajótérveszte-
ségnek csak az egyötöd része volt. Az egész háború alatt 12 millió brt 
kereskedelmi hajótér pusztult el. 

Mindezek után jellemző Churchill és kormánya (Bevin) módszerére, 
midőn washingtoni beszédében (május 19.) az USA felizgult kedélyeit 
megnyugtatva, azt állította, hogy az UB-háborúban enyhülés észlelhető 
az utolsó hónapokban. Eden Portsimouthban is jelentette, hogy tombol 

s Mein Anteil 1. Weltkrieg. 
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még az UB-ok elletni harc. Hogy áprilisban kisebb volit az elpusztított 
hajótér, az egyszerűen abban leli magyarázatát, iner t az afr ikai vállalko-
záshoz szükséges szállítások egyelőre befejeződvén, újabb erőgyűjtés fo-
lyik és az óceánon kevesebb a hajó. Különben is nem a sok külső ténye-
zőtől befolyásolt havi eredmény, hanem az összeredmény mérvadó, ez pe-
dig, amint azt a diagramm is muta t ja , a fent idézett angolszász szak-
férfiak és a saj tó vésztjósló megnyilatkozásai is nyomatékkal igazolják. 

Az ellenség hajóveszteségét sem védelmi intézkedésekkel, 
sem új hajók építésével pótolni nem képes (Dönitz), mer t a német felfegy-
verkezés teljesítménye a sokszorosára fokozódott és a tengely-népek egy 
megingathatatlan, közös célkitűzéseikben egységes /tömböt alkotnak. 

2. — Tankhajók. 1939. őszén az angolszász tankhajó-állomány 1500 
hajóból állt 6.1 millió brt-val, míg a világ tankhajó-állománya 1731 hajó 
volt 11.4 millió brt-val. Ebből április elejéig elsüllyesztettek 770 hajót, 
5.6 millió brt, vagyis a kezdeti állomány felét. 

3. — Karaván-csaták jellemzik a mai tengeri harcot. Míg a mult 
világháborúban felfegyverzett kisérő hajók vagy hadihajók védelme alact 
convoy-ban, karavánban haladó szállítóhajókkal sikerült az akkor még 
kezdetleges taktikával, elszigeteljen küzdő LiJá-ok ellen sikeresen véde-
kezniük, addig a mai tengeralat t jár ók tökéletesebb műszaki felszereléssel, 
U-tankhajókkal és felderítő repülőkkel együttműködve, központilag irá-
nyított, falkákban támadó és a nyilic óceánok nagy terében működő har-
cászati módszerével a karaván hajózást az Atlanti óceán térségében ve-
szélyessé tette. A keletázsiai óriási tengeri küzdőtéren pedig a liadihajók-
kál szervezetileg is szorosan együttműködő tengerészeti repülök jellemzik 
a ma tengeri harcát. , 

A hajókaravánokat kisérő rombolókban elszenvedett eddigi veszte-
ség a kezdeti angol állomány kétharmadára tehető. A bálnavadászhajók-
hoz hasonló és nehezen torpedózható tömzsi kis ,Jíorvetták" sem hozták 
meg mint kísérő hajók a remélt eredményt. De lássunk csak néhány ka-
raván-csatáról szóló harc jelentést. Február 8-án német UB-raj az Atlanti 
óceán északi részében egy erősen biztosított, Anglia felé haladó hajókara-
vánból, több napi kemény harcban 10 áruszállítót és 4 tankhajót , össze-
sen 109.000 brt, süllyesztett el. Január 8—10-ig UB-ok egy 16 nagy tank-
hajóból álló, a Trinidad—Casablanca vonalon haladó karavánt 141.000 br t . 
val = 174.000 t üzemolajjal teljesen megsemmisítettek. Ez hajóveszteség-
ben 16 sólyának 3 havi munkáját , illetve Anglia egy havi olajbehozatalát 
jelenti. Március 16—20-ig, az Atlanti óceán északi részén, egy az USA-ból 
Anglia felé tartó, rombolókkal, korvattekkel és repülőkkel védett nagy 
karavánból egy német UB-falka 32 hadianyaggal és nyersanyaggal meg-
rakot t hajót, összesen 204.000 brt-val ós egy rombolót pusztított el Mi-
után március 16-án hajnalban német előőrsök észlelték a karavánt, amely 
orkánszerű viharban kelet felé haladt, intézkedés történt egy UB-falka 
bevetésére. Ez még aznap este érintkezésbe jutott a karavánnal és már 
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éjjel megtámadva azt, 16 hajót süllyesztett el abból. A kisérő hadihajók, 
repülők és a szárazföldi támpontokról érkező csatarepülők vad hajszája 
ellenére a következő napok minden szakában, éjjel és nappal, szünet nél-
küli harcban, további 16 hajó semmisült meg. Ez volt az eddig vívott leg-
eredményesebb karaváncsata. Sűrű egymásutánban követték ezt a sikert 
újabb süllyesztések. Március 23-án az afrikai utánpótlást szállító kara-
vánból 17 hajót 83.000 brt-val, néhány nappal később 103.500 brt-t pusz-
títottak el az UB-ok. De a gyorsnaszádharc is sok áldozatot szedett ismét 
az ellenséges flottából. 

Jf. — A Csendes óceán óriási hadszinterén se mcsendesült el a harci 
Zaj, bár i t t a helyzetet nagy eseményeket érlelő csendes előkészítő tevé-
kenység jellemzi. 

A japánok által vívott tengeri harcokban kezdetben rendesen a ten-
gerészeti repülők kerülnek bevetésre és sokszor el is döntik az ütközet 
sorsát. Kiváló, sok éven át tar tó kiképzésüknek, amelynek alapjait még 
Togo, a legendás csuzimai hős, vetette meg, a Japánra nézve lealázó 
washingtoni egyezmény (1922) adta meg az indító okat, amely a csata-
hajók és repülőgép-anyahajók össztonnájának arányszámát Anglia, USA 
és Japán között 5:5:3-ban állapította meg és így az angolszász túlsúlyt 
a háromszorosára növelve, Japánt eleve halálra ítélte. Különben a mai 
japán háború csak fejleménye az 1904-ki orosz-japán háborúnak. 

A harc ez év első hónapjaiban főként a Salamon-szigetek tengeri 
támpontjai ill. repülőterei ellen folyt. A Rermel-szig étnél január 23-án 
vívott harcban, az 5-ik salamonszigeti ütközetben, japán repülők 2 csata-
hajót és 3 cirkálót süllyesztettek el, 1 csatahajót és 1 cirkálót súlyosan 
megrongáltak. A sa já t veszteség 10 repülőgép volt. Az Ysábell-sziget ma-
gasságában február 4—7. közt lezajlott tengeri ütközetben az ellenség 2 
cirkálót, 1 rombolót, 10 UB-t és 86 repülőgépet vesztett. Japán veszte-
sége 3 romboló megrongálása és 12 repülőgép volt. 

A MiZwe-öbölben április 14-én több USA csapatszállítót süllyesztet-
tek el 70.000 brt-val, ami az USA újguineai támpontjának volt szánva. 

Guadalcanar-1 kiürítették a japánok és Uj-Guineában ú j állásokba 
vonultak. 

A Salamon szigeteknél vívott tengeri harcok súlyosságára jellemző, 
hogy 1942. augusztus 7—1943. február 17-ig aránylag mily nagy volt az 
angolszászok vesztesége: 6 csatahajó, 4 repülőgéphordozó, 34 cirkáló, 21 
romboló, 9 UB, 18 egyéb hadihajó és 907 repülőgép. Azonkívül nagyszámú 
megrongált hajó. A japán veszteség ugyanakkor 1 csatahajó, 41 egyéb 
hadihajó és 611 repülőgép volt. 

Japán az 5.000 km. sugarú védőövezet kiépítését befejezte. A japá-
nok Alaska felé messze kitolt védőállásaikat Attu szigetén, amelyet 1942. 
január 10-én szálltak meg, május 28-án elvesztették. Hősi harcok után a 
kis helyőrség kb. 100 főre apadt, midőn Yamazaki ezredes utolsó táma-
dásra határozta el magát a tízszeres túlerő ellen. 
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A távolkeleti tengeri hadszíntéren vívott harcok mérlegét a június 
17-én közzétett összefoglaló tokiói közlemény adja. E szerint a japánok 
elsüllyesztettek eddig 13 csatahajót, 11 repülőgépanyahajót, 55 cirkálót, 
66 rombolót, 128 tengeralattjárót, 69 más hadihajót és 369 kereskedelmi 
hajót 2.25 millió brt-val. Megrongáltak 11 csatahajót, 4 repülőanyahajót, 
13 cirkálót, 20 rombolót, 62 UB-t és egyéb hajót, összesen 173 egységet; 
azonkívül lelőttek 5.214 repülőgépet:. Saját veszteségük ugyanabban az 
időszakban volt: 1 csatahajó, 3 repülőgépanyahajó, 3 nehéz és 19 könnyű 
cirkáló, 9 romboló. 11 UB. 13 más hadihajó és 98 szállító hajó 352.000 
brt-val. Vesztettek 878 repülőgépet, ezek közül sok a oélrazuhanás, a 
Jibaku, az ősi szamurai-szellemnek ez a nyugaton alig érthető hősi halál-
neme. 

5. — Olaszország (tengeri erejének egyik főfeladata volt az ellenfél 
földközi tengeri útvonalán az utánpótlást állandóan zavarni. Hogy ennek 
milykép tett eleget, azt Olaszország hadbalépésének 3-ik évfordulóján, 
június 10-én, a haditengerészet napján közzétett eddigi eredmények iga-
zolják. Elsüllyesztettek 4 csatahajót, 23 cirkálót, 55 rombolót és 95 UB-t. 
Ez bizonyítja egyben azt is, hogy nem elégedett meg a fleet in b^ing-eIve 
szerint puszta létezésével hatni, hanem aktiv harci vállalkozásaival az 
ellenséges erők lemorzsolását, szétforgácsolását és lekötését szolgálta. 

A tuniszi hídfő, amelynek megszállása a keleti szovjet támadással 
egyidejű déleurópai angolszász támadás meghiúsítására irányult, sokszo-
ros túlerő ellen küzdött és csak élelem, lőszer és víz hiányában veszett el 
május 15-én, mikor a Duce parancsára beszüntették a harcot. 

Pantelleria hősi küzdelem után, szintén víz hiányában, június 11-én, 
Lampedusa pedig, miután a június 8-iki partraszállás kudarcba fulladt, 
többezer bombázó támadása után június 13-án adta fel az ellenállást. 

Az afrikai mult évi novemberi partraszállás célját tehát csak több 
mint egy fél évvel később sikerült a szövetségeseknek megvalósitaniok, 
óriási túlerővel és veszteséggel, emberben és anyagban egyaránt. 

De a biztos győzelembe vetett hitet sem ezek az ellenséges hadi si-
kerek, sem a polgári lakosság elleni terror-támadások megingatni nem 
tudják. Ez a sziklaszilárd bizakodás áramlik a Duce, a Führer és a Tenno 
közelmúltban elhangzott nyilatkozataiból. De méltó drámai színezetet ölt 
e tudat a Duce május 5-iki szózatában: 

,„E kemény időknek véres áldozatait a győzelem fogja jutalmazni. 
Olyan igaz ez, mint ahogy igaz az Isten és a halhatatlan Olaszország! 



A ZÁRAI KORONÁZÁS. 

I r ta : Niedermann Imre dr. 

A XIV. században és a XV. elején Dalmácia az a föld, melyen az 
itáliai, magyar és délszláv erők összecsapnak. „Zara et alia Dalmatia" az 
a hid, melyen át a latin kultura Magyarország felé áramlik s r a j t a keresz-
tül meg a horvátság törekedik az Adria szélesebb partvidékei felé. Ugyan-
csak Dalmácia az összekötője hazánknak a világforgalom közvetlen útjai 
felé és összekapcsolta volna az Anjou-ház középeurópai, balkáni és itáliai 
birtokait. Zára a legfontosabb benne: Durazzoi Károlynak hercegkorában 
kormányzó^ székhelye, a Nyugat-Balkán kijárója, jó és védett kikötővá-
ros — a korhoz képesít —, melynek öntudatos és harcias polgárai vannak 
és sa já t gályái, amik a magyar király rendelkezésére állanak. Végül pe-
dig a Keletre irányuló velencei kereskedelemnek árukiegészítő helye és 
átmenő állomása. 

Nagy Lajos királyunk minden elődjénél reálisabban látta mindeze-
ket, valamint azt is, hogy Dalmácia Boszniával és Horvátországgal az ú. 
n. Adriai Háromszöget képezve, Magyarország balkáni impériumának 
bázisa. Nem volt ez hiábavaló dicsőségre való törtetés, mert az Adriai 
Háromszög természetes hátországa Magyarország és bármilyen történeti 
és politikai formában képzeljük is el, — semmi sem lehet közömbös ránk 
nézve, ami ezen a földön történik. Pár évtizeddel ezelőtt sokan úgy talál-
ták, hogy „a Kárpátoktól az Adriáig" csak szép szónoki frázis, amit a 
millénium kora termelt, de a történelem világánál észrevesszük, hogy 
ennek a „frázisnak" nagyon is tárgyilagos alapja a magyarság életérde-
keinek egyike. 

Az Anjou-királyok reális elgondolásait, épen mikor Nagy Lajos 
uralkodásának végén az egész birodalom egységes terv szerint kezdett 
működni, félbeszakította az ő halála és a rákövetkezett belső megoszlás. 
Utána ugyanazt, de fordított irányban próbálták megvalósítani a nápolyi 
Anjouk, Magyarország helyett a nápolyi királyságra támaszkodva. 

E kétszeres küzdelmeknek áldozatául estek Endre királyfi, Johanna 
királynő, a Durazzoi hercegek, Kis Károly nápolyi és magyar királlyal, 
végül Erzsébet királyné, Lajos özvegye. Ha Mária királynő, a nagy király 
leánya nem is pusztult bele a megvalósítás iránya és módja körül folyó 
harcokba, mégis egész rövid életére nyomasztó árnyékot vetett anyjának 
erőszakos halála és a novigrádi fogság. 

Eredményképen Magyarország egész politikai elhelyezkedése kilen-
dült a középkori irányból Nyugat felé. Mária kezével formált jogot az or-
szághoz Zsigmond királyunk, akinek német-cseh birodalmi ambíciói ellen 
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Nagy Lajos régi munkatársai léptek fel és elbuktak. Királlyá akarták 
tenni Anjou Lászlót, a legyilkolt Károly magyar király fiát, nápolyi ki-
rályt. Margit özvegy nápolyi királyné bosszúvágya, de diplomáciai okos-
sága is, kezdte a dolgok előkészítését. 

Egy darabig úgy is látszott, hogy a nápolyi Anjou-ág mégis meg 
tud ja valósítani I. Károly terveit mind Magyarországon, mind pedig a 
Balkánon. Tulajdonképen arról volt szó, hogy Magyarország a német-
cseh Luxemburg-család terepe legyen-e, vagy m-int magyar—horvát— 
itáliai blokk magva, önálló középeurópai állásban, tengerparttal és hajó-
haddal, az Adriai Háromszögre támaszkodva képes legyen feltartóztatni 
a keleti rémiéit, a törököt, mely állandó és óriási katonai nyomással nehe-
zedett Európa délkeleti felére.1 Az események elsodorták Magyarországot 
hivatásától egy egészen más történeti érdekkörbe. Világos, hogy az akkori 
idők magyarjai nem láthatták tisztán az ügyekelb, mert rengeteg szemé-
lyi ellentét és családi érdek, főúri confoederatiók harca és önző törekvése 
kavargott a százados perben. Nem láthatták előre, hogy a harmadik ör-
vendőnek, Velencének, sőt a negyediknek, az Adria felé törő délszláv 
áramlásnak egyengetik az út ját . 

Magyar hívek őszinte lelkesedéssel, a dalmát városok bosnyák nyo-
másra és a belsejükben forrongó társadalmi és nemzetiségi erők ellen-
súlyozásául, még 1402. tavaszán meghívták nápolyi Lászlót a magyar 
trónra, mint törvényes örökségére. Szepesi János kalocsai érsek volt a 
követjük. A király ugyanezen év augusztus vége felé átküldette Zárába 
Aldemarisco tengernagyot öt gályával és egy briganltinóval, aki azután 
megszállotta Zárát és állandó vezéri szállást is rendezett be magának a 
Giorgi-családnak a dóm melletti palotájában.2 I t t fogadta novemberben 
Sebenico, Trau, Spalato hódolatát urának nevében. A várost pedig való-
ságos erősséggé alakította át. Bosnyák és zárai csapatok a Zárára fontos 
Vránát vették be; innen ugyanis sakkban lehetett tartani a várost, mely 
érre a vállalatra négyszáz fegyvérest adott s jó szolgálatot te t t az ost-
romban és a vidék megszállásában Hervojának, a bosnyák királyság ,,ma-
jordomusának" és külügyei intézőjének, ötszáz lovasa is. Magyarország 
nagyjai pedig Nagyváradon Szent László sírja felett esküdtek meg, hogy 
Zsgimond többé nem királyuk. Ott voltak Bebek Imre vránai prior és 
bátyja Detre, akit Zsigmond elmozdított a nádorságból, a két Kanizsai-
testvér: Miklós és István s mindezek felett bátyjuk, János esztergomi 
érsek, az ország főkancellárja, Csáki Miklós és Marczali Miklós erdélyi 
vajdák, valamint Ludányi Tamás egri püspök is. De hamarosan el is kö-
vetkezett az első hiba: Bebek prior és Hervoja Bihács alatt megverték a 
szlavón bán seregét, de az egyesült királyi csapatok elől mégis Zárába 
vonultak vissza seregestől. 

A nápolyi királyné és fia biztosították a velencei köztársaság be 
nem avatkozását és burkolt segélypénzét, amit Korfu sziget eladása fe-
jében adott, sőt a pápa pártfogását is, aki Lászlóra nézve előnyös válto-
zásokat hajított végre a magyar püspöki karban. De Benzis András spa-
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látói érseket is elmozdította, mivel ez Zsigmond bizalmi embere volt és 
értesítéseket küldött ennek a délvidéki eseményekről. Zsigmond beavat-
kozott az egyházszakadás ügyeibe is és úgy elmérgesedett a harc közte és 
a törvényesen uralkodó IX. Bonifác között, hogy a király 1403. augusztus 
9-én letiltotta a pápai kamarának járó adókat, végül még az engedelmes-
séget is felmondta a pápának, („nefarium oboedientiae debitum")3 Alde-
marisco hajói vógigcirkálták a Felső-Adriát, úgy hogy a vegliói gróf 
Frangepán máris Velencétől kért segítséget ellenük. Vilmos osztrák her-
ceg, Hedvig egykori vőlegénye, most Lászlónak sógorjelöltje, hathatós 
segítséget igért. Az ő állásfoglalása fontos volt, mert tartományai le-
nyúltak a tengerig, határosak voltak Szlavóniával, Magyarországgal és 
Csehországgal.4 

Aldemarisco partraszállásával csakhamar előállott a dalmát fogla-
lások szokásos kísérője is: a zárai polgárság egyre jobban kezdte félteni 
a város szabadságait, — csakhogy kénytelen volt most már alkalmazkodni 
a nápolyi tengernagy akaratához, legalább is egyelőre. Főképen a belse-
jében mozgó társadalmi és nemzetiségi forrongások miatt. A bevándo-
rolt és még horvát nyielvű vagy az őslakó, de szegény köznép gyakorta 
lázongott a patríciusok, — általában a „popolo grasso" ellen. Nem nö-
velte a bizalmat, hogy Aldemarisco Hervoját házzal ajándékozta meg 
Zárában éspedig egy elmenekült polgár vagyonából. A firenzei jelentés 
szerint a pápai követ rá akarta venni a bérmálás felvételére Hervoját, 
aki János kalocsai érsek szerint kész is volt erre, hogy katolizáló szándé-
kait ezáltal is megerősítse. A nagyvajda apósa, Nelipic Iván, több bos-
nyák úrral együtt szintén a városban tartózkodott s a polgárok gyanakod-
tak, hogy a nép mozgolódásait az ő kezük irányítja. A megszállás ideje 
a la t t Zára több horvát nemest is kénytelen volt polgárul befogadni s ez 
mind persze a latin-olasz elemek háttérbe szorításával fenyegetett. — 
1392. január 19-én a város még Zsigmondnak és Máriának esküszik hű-
séget, mint urainak, tíz évvel később — szeptember 3-án pedig az érsek, 
a rogovai bencésapát, a sangrisogoni apát, a knini püspök és vagy hetven 
előkelőség hűséget fogad a nápolyi királynak, mint Magyarország jog-
szerű királyának. Paulovics Pál, a három felelős államvezető rektor közül 
a senior rektor, mint reprezentatív államfő, elvállalja a királytól a pro-
kurátori tisztséget. De amint szavaiból kiérzik, csak kényszerűségből. 
Hiszen még jól emlékeztek a nem régi lázongásra, melynek leverésében 
Raguza is segítette Zárát néhány gályával. (1339-ben.) Hogv mennyire 
nem így gondolták a dolgot a zárai patriciusok, kitetszik abból a tényből 
is, hogy a nagy eskütevés után tartott gyűlésen már csak tizenhárom zá-
rai vett részt.® 

Zárának legalkalmasabb lett volna sa já t életét élnie és a maga cél-
jai t követnie egy erős Magyarország védelme alatt. Ám ha Magyarország 
nem képes őt megvédeni a sokféle versenyzőtől, akkor odaát fog oltalmat 
keresni. Es mint látni fogjuk, kénytelen-kelletlen meg is találja ezt a ve-
lencei köztársaságnál. 
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A hűségesküvések színihelye, a Szent Chrysogon-egyház, már szere-
pelt a magyar és horvát történelemben. Itt ravatalozták fel Erzsébet ki-
rálynét, Nagy Lajos özvegyét, mikor a novigradi gyilkosság után Zárába 
vitték. Ünnepies rekviemet tartottak fölötte s egy szomorú éjjelen innen 
szállították Magyarországba, hogy ősi szokás szerint temessék el. Ko-
moly hangulatú templom, — mainap már csak a külseje eredeti s ez is 
megviselt állapotban van. Egész Dalmáciában talán a legharmonikusabb 
és legszebb formájú emléke a román stílusnak, mely bizonyára méltó hát-
teret adott a komor királyi gyászpompának, amikor Erzsébet koporsója 
fölött miséztek benne, — és az aggodalmakkal terhes jövendőnek, amikor 
Anjou Lászlót megkoronázták benne. — Nem a Szent Koronáva l . . . 
Mintha csak a komor emléktől akartak volna szabadulni, a záraiak nem. 
sokkal ezután — 1407-ben a templomot újraépítették.6 

A városi signoria szigorú utasítást kapott Aldemariscotól, hogy 
nagyszabású fogadtatást készítsen László királynak. ,,. . . et sie fecinues" 
mondja Paulovics Pál első rektor félre nem érthető rezignációval.7 Ná-
polyi László 1403. július 19-én kikötött Zárában s vele egykori gyámja 
Angelo Acciajuoli, San Solenzo in Damaso bibornoka, Firenzei érsek, 
mint a pápa legátusa. Tizenkilenc gályával érkeztek. Velük volt Johanna, 
László nővére s azt híresztelték a manfredoniai behajózáskor, hogy őt ki-
sérik el vőlegényéhez, Vilmos osztrák h e r c e g h e z . Titokban akarták tar-
tani az utazás igazi célját. A tekintélyes hajókaraván persze Friaul he-
lyett Dalmáciának vette út ját . 

Lászlóval együtt érkezett Amalfi hercege, a torentói érsek és a 
zenggi püspök, azaz Miklós imolai püspök, akit László kérésére helyezett 
át IX. Benedek pápa Zenggba, csakhogy Frangepán Miklós, Zengg város 
és Veglia sziget ura, nem engedte be püspöki székébe.8 Még félévvel a 
zárai érkezés előtt, a pápa terjedelmes levélben inti meg a Mária király-
nőhöz és Velencéhez hű grófot, excommunicatióval fenyegeti s vegliai 
alattvalóit is feloldja a hűségeskü alól, ha a püspöki szék elfoglalását 
továbbra is akadályozza. Fontos is volt, hogy a zenggi püspökségben meg-
bízható főpap üljön. Nemcsak László, hanem a Frangepánok és Zsigmond 
pár t ja is tartotta, minthogy Magyarországból a tenger felé vezető leg-
rövidebb út a zenggi kikötőben végződött. Zengg jelentette Vegliával 
együtt a biztos összeköttetést Velencével. 

László díszkiséretével a Porta Marinán, a vizikapun át vonult be a 
városba és a mai Piazetta Marinán lépett be az akkor még régi fényében 
ragyogó San Grisogono-templomba a szokásos hálaadásra. Még a kapu 
előtt fogadta a királyt a három rektor, János zárai érsek, a Szent Chry-
sogon-templom apátja, sok városi nemes és rengeteg köznép. Városi ne-
mes alatt nem kell a magyar formájú nemességet érteni, hanem ú. n. 
„melior oivis"-t, jobb polgárt, előkelőséget, akiknek soraiból idő multán 
előáll Zára államvezető patrícius osztálya. — Lobogtak a nápolyi zászlók 
mindenütt, — estére örömtüzeket gyújtottak s nagy táncot rendeztek a 
loggián és az utcákon a nép részére. Növelte az érdekeltek örömét, hogy 



40 

a király Aldemarisco és Hervoja minden igéretét teljesíteni akarta.9 A 
városba várták Ostoját, Bosznia királyát és a zenggi gróf Frangepánt, 
de ezt mint Zsigmond király emberét. Ugy látszik Miklós comes nem 
akart végképen kikötni a pápai légátussal, ki teljes hatalommal volt fel-
ruházva őfelette is. 

Elképzelhető, hogy ilyen fejleményeknek a zárai jobb polgárság 
nem nagyon örült, bár László a város kiváltságait, mint előtte a magyar 
királyok, sietett megerősíteni.10 Ámde mit használ a kiváltság és jog a 
megszálló sereg és a huszonnégy hajóval érkező díszkíséret ellenében? 
— Hervoja megelégedéssel várhat ta az eseményeket immár saját zárai 
palotájában. 

A magyar hivek július 21-én érkeztek meg szárazföldi úton. „Pro-
ceres regni Hungáriáiéi, quorum ominium caput et ductor est dominus 
Archiepiscopus Strigoniensis" — A magyar királyság előkelői, akik közt 
mindnyájuk feje és vezére az esztergomi érsek úr volt. — Tehát Kanizsai 
János érsek volt általános nézet szerint a magyar elégületlenek feje és 
irányítója. Velis jöt t meg Szepesi János kalocsai érsek, most László zág-
rábi püspöke, a győri és nyitrai püspök, Bebek nádor és még nyolc-tíz 
nemesúr, közöttük a zenggi gróf is. Persze a harcias Albeni Eberhard, 
Zsigmond zágrábi püspöke, nem vált meg püspöki székhelyétől, sőt Zá.g-
ráb kitűnő hadihelyzeténél fogva el tudta zárni az utat Buda felé. — 
László király a Porta Terraformán — a szárazföldi kapun át lóháton fé-
nyes kísérettel ment a magyar urak elé s mikor ezek egy kőhajításnyira 
voltak a kaputól, lóról szállottak és gyalogosan mentek a király elé hó-
dolni."1 Másnap János esztergomi érsek gyűlést tartott, amelyen a részt-
vevők igen csendesen ülitek, tehát mindannyiuk nevében ő tet t ünnepé-
lyes nyilatkozatot László törvényes magyar királysága mellett s azon-
nali előnyomulást sürgetett, mivel Zsigmond hivei máris felgyülekeznek 
a Magyarországba vivő út előtt. Nem nagyon tudtak megegyezésre jutni. 
Bizonytalanul érezték magukat és tétlenül várták a jószerenesét, meg a 
Lászlótól szerzendő adományokat, mialatt Zsigmond pár t j a erélyesen cse-
lekedett. Ők ú j r a csak „collationem fecerunt et donum reversi sunt". — 
lakomát csaptak s azután szállásaikra tértek, 

Ugy látszik, László félt apja sorsától s nem igen akar t az anyaor-
szág belsejébe nyomulni. Mikor Eberhard zágrábi püspök és Ciliéi Her-
mann, Krapina és Varasd ura, tényleg elvágták a Magyarország felé ve-
zető utat, nem maradt más hátra, mint befejezett ténnyel megállapítani 
az Anjau-párt törvényességét, vagyis elhatározták László megkoronázá-
sát.01 A légátus által megáldott koronát 1403. augusztus 5-én az eszter-
gomi érsek a nápolyi király fe jére tette s őt Magyarország királyává föl-
kente a Szent Chrysogon-egyházban. A magyar uraknak aligha volt na-
gyon kedvére a Róbert Károly-féle koronázásnak ez a megismétlése, de 
még kevésbbé tetszhetett a nép között szállongó hír, hogy a nápolyi ki-
rályt Zvoinimir, az utolsó horvát nemzeti király, régi koronájával koro-
názták meg. Mindenki „extra ordinem" koronázásnak tartot ta . A magya-
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rak tulajdonképein azt akarták volna, hogy László személyesen vonuljon 
be Magyarországba s a hirtelen koronázást csak Acciajuoli biboros-légá-
tus erőszakolta ki: „. . .ex virtute Dotmini Legati conclusum est, ut co-
rona detur hic absolute." A firenzei titkár maga mondja, hogy nem mer 
mindent megírni, ami történt. Ugy látszik neki, hogy a király fél s hoz-
záfűzi a jámbor kívánságot: „Deus det felicem exitum" — Isten adjon 
jó kimenetelt.12 

László ettől fogva mégis úgy viselkedik, mint törvényes magyar ki-
rály. Érezve a koronázás közjogi jelentőségét, sietett ezt tudatni a ve-
lencei köztársasággal, megadományozta híveit, amennyire tudta s meg-
erősítette Sebenico, Trau, Spalató kiváltságait. Sebenico és Trau szövet-
séget is kötöttek egymással ú j uruk dicsőségének növelésére. De ez mind 
csak látszólagos siker volt. 

Legjobban jellemzi a helyzetet Ragusa-város követi megbízólevele, 
amit Fra Marino ferencrendi barátnak állított ki. Panaszt emel ebben 
László király előtt Ostojia bosnyák király ellen, hogy le akar ja igázni 
Raguzát. Elpusztítja a város szőllőit és földjeit is. Ezt ne tűr je a király, 
ne tűrjék a Bebekek ós Kanizsaiak sem. Hervoja pedig emlékezzék meg, 
hogy ő tanácsolta ezt a követküldést, tehát most már ajánlja is Marino 
testvért a királynál. Hanem a nápolyi párthoz már nem akarnak csatla-
kozni, sőt hajóskapitányaik a partok mentén Zsigmond király mellett 
csinálnak propagandát. így beszéltek a raguzaiak Zárában: nem mi 
vagyunk azok, akik királyt emelhetnek vagy letehetnek Magyarországon; 
ez a hatalom Magyarország báróinál van."13 Nos, h á t Magyarország „ha-
talmas" bárói nagyon kényelmetlenül érezhették magukat. László kilá-
tásai kezdtek összezsugorodni. Előnyomulni már nem lehetett, miért Eber-
hard zágrábi püspök elvágta az utat a Dunántúl felé. Csáki Miklós és 
Marczali Miklós erdélyi vajdák pedig látván, hogy Zárából hiába várnak 
érdemleges cselekedetet, letették a fegyvert. — Zsigmond király Váradra 
megy s ott a Saent Koronát mintegy ellentüntetésül nagy ünnepélyesség-
gel fejére téteti, híveit pedig gazdagon megadományozza a pártos urak-
tól elszedett birtokokkal. Lászlótól azonban nem igen volt mit kapni: ő 
mindig szegény király maradt. Mikor azután híre kelt Zárában, hogy 
Zsigmond sereggel készül a Tengermelíékre, a magyarok egymásután 
mentek hódolni elébe Székesfejérvárra. így tettek a Bebek-testvérek és 
a Kanizsaiak is. A király elhalasztotta bosszúját, hogy kedvet csináljon 
a László hűségében ingadozóknak. A két vajda csak hivatalát vesztette 
Bebeik-priortól néhány vránai birtokot kobozitaik el s az érsek mindössze 
azzal bűnhődik, hogy Esztergomban a vár ezután a királyé, az érsek csak 
misézni járhat föl, mivel székesegyháza a várban van. 

így tehát Nápolyi László Záránál tovább nem jutott . Magyar hívei 
és bosnyák támaszai elhagyták, a horvát főurak nem is álltak hozzája. 
Maga a bosnyák király csak addig mutatott hűséget iránta, míg a messzi 
Nápolyban tudta őt. A Zárába érkezés óta megint Zsigmondhoz kezdett 
hajolni, mert jelenleg azt lát ta kevésbé veszedelmesnek Boszniára. A zá-
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rai koronázásra nem is ment el, mert az sértette az ő érdekeit. Óstoja 
király ugyanis mindenben a nagy Tvarko utódának és örökösének érzete 
magát. Jelen volt azonban Hervoja, akinek céljai felől aligha gondolhatott 
kedvezőt a bosnyák udvar. Tehát nem is bánta, hogy Zsigmond a macsói 
bánt küldötte hozzá Sutiscoba egyezkedés végett.14 

László helyzete Zárában is bizonytalanná vált. A nápolyi csapatok 
és a polgárság között úgysem volt nagy barátság és mikor egyszer szőlő-
tolvaj katonák garázdálkodtak a határban, a záraiak vagy húszat meg-
öltek közülük és valósággal megfenyegették a királyt, hogy ha ő nem tud 
fegyelmet tartani a zsoldosai közt, majd a polgárság taní t ja meg rendre 
őket. 

Ilyenformán nem maradt más hátra, mint visszamenni Nápolyba 
Manfredónián át. Anjou László sohasem hajszolt ábrándokat, nem is igen 
akarta a magyarországi vállalkozást, pláne mikor még otthon sem erősö-
dött meg királyi hatalma. Apja emléke, anyja bosszúvágya, magyar hí-
veinek sürgetése vitte bele. Olyan koreszmét képviselt, melynek már el-
múlt az ideje. Csak annyit mondott, hogy a magyar nép nagyon állhatat-
lan, mert mindennap más királyt kíván és hogy Isten nem neki szánta 
a magyar trónt. De azért örülni fog, ha az árulókkal úgy bánnak, mint 
ezek ővele. Magyar pártjából vele tartott Chrysogon traui püspök, jelen-
leg László kalocsai érseke és Szepesi János, előbb kalocsai érsek, majd 
László zágrábi püspöke, akit most kárpótlásul nápolyi érsekké tett. Hát-
rahagyta Hervoját, mint helytartóját s a spalatói hercegi címet adomá-
nyozta neki. Az egész ügyből ez húzta az igazi hasznot, amikor a magyar 
birodalomból sikerült kiszakítania a leggazdagabb dalmát várost. Később 
azután ez sok bonyodalom forrása lett. — Raguza ellenben vállalta a rend 
helyreállítását a, partokon Zsigmond pár t ján. 

László király elvonult Nápolyba, de a zárai megszállás még évekig 
tartott . Mikor Magyarországon Zsigmond, aki már biztosan érezte magát, 
megkezdte a bosszúállás művét azokon, akiket nam ő győzött le, — már 
ugyanazon év november végén híre járt, hogy László Velencével tárgyal 
Zára eladásáról. Végre is Szent Márk köztársasága 1409. julius 9-én épen 
kilencedszer jutott a város birtokába. Augusztus 7-én a San Donato ősi 
templomában négy provveditore vetlte át Zárát15 mely igazán csak Ve-
lence és a közelgő török között választhatott. Első velencei comese Zaccha-
ria Trevisano lett. Az eladás után négy nappal ragusai hajók szétverték 
Korcula mellett a Zárából kifutó nápolyi hajókat. 

Jegyzetek: 

1 Miklóssy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada a középkorban.Bpest, 1934. 
Miskolczy István: Anjou Károly balkáni politikája. Szeged 1925. 

2 Brigantino = két árbocos alacsonyoldalú hajó. Gálya e= kb. 40 m. hosszú, 
5 m. széles, 2 m. merülésű, lapos fenekű, ké t latin vitorlával és evezőkkel hajtott 
hajó. 

3 Szabó Ferenc: Társadalom, művelődés Zsigmond törvényeiben. —- Kolozsvár, 
Szegedi Értekezések XIII. 31. old, 
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* Brunelli: Storia della citta di Zara dai tempi piu remoti sino al 1815. I. 1409-ig. 
Venezia 913. IX. Bonifác pápa bullái II. rész 612 — San Miniato titkári jelentése. 
Mon. Vat. Hung. I. sor. Iv. 

s Paulus de Pauló Schwandtner III. 746—748-ig. é s IX. Bonifác pp. bullái II. 
611—612. — 

« Brenardy: Zára e. i. Monumenti Itáliáni della Dalmázia 46—48. Bergamő 1928. 
i Paulus de Pauló Schw. III. 748. 
s IX. Bonifác pp. bullái II. 4 kt. 481—484. 
o Listine IX. (1—2.) Mon. Slav. Merid. IV. Zagreb 1869—1919. 
i" Listine V . / l . 
"Brunelli i. m. 519 — IX.Bonifác bullái II. 611—612—615 és u. o. Galeottus 

jelentése 613. 
12 Klic: Geschichte Bosniens 283—286. Brunelli 281. IX. Bonifác bullái II. 615. 
is Raguzai oklevéltár 91—92—97—98. 
u Klaic 283—286. 
is Kretschmayr: Geschichte Venedigs II. 262. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Az első gőzhajó a Dunán, amely a sikeres próbajáratok alapján rendszeres 
közlekedésre engedélyt kapott, a CAROLINA, 1818. szeptemberében egy 30 ton-
nával terhelt uszállyal, 71 óra a la t t tette meg az utat Pesttől Komáromig.4 Az 
álló hengeres, 1.4 atm. gőznyomású gőzgéppel ellátott, fából készült kerekes 
gőzhajó felépítéséről az itt közölt egykorú kép ad fogalmat. A hajót a magyar 
származású Bernhard Antal eszéki vámfelügyelő építtette Bécsben 1816—17-

2. ábra. CAROLINA, az első dunai gőzhajó 1818-ban. 

ben. De már jóval előtte, 1777—78-ban épült a bécsi lipótváros egyik dunamenti 
műhelyében az a kísérleti hajó, amelyet egy atmoszférikus gőzgép által mozga-
tott kerekek hajtottak és amelyről a bécsi Bundesarchivban fekvő aktacsomag 
tanúskodik. Kérelmét, amelyet „Mémoire sur la remorque des batteaux par les 
machines á feu" címmel Mária Terézia császárnőhöz intézett és amelyben a tö-
kéletesebb kivitelű ú j hajójához csak vörösrezet és két gőzhengert kért kölcsön, 
amilyent akkor a magyar bányákban használtak, gróf Kolowratnak javaslatára 
elutasították. Indokolása a szakszerűtlenség és a szűk látókörű, felelősségérzet 
nélküli bürokratizmusnak iskolapéldája, amely később Széchenyi lelkéből is 
annyi keserű panaszt fakasztot t és félévszázaddal késleltette a dunai gőzhajózás 
eszméjének megvalósítását. Pedig az ismeretlen nevű kérelmező primitiv ideig-
lenes kivitelű hajója, amelynek fából készült gőzhengere és nem szigetelt gőz-
kazánja volt, tényleg az első dunai gőzhajónak tekinthető. 
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A Szovjet igényt tart az Adriára. Litvinov Teheránban tett nyilatkozatá-
ban bejelentette Szovjetoroszország igényeit az Adria-tengerre. Tehát a régi 
cári politika terjeszkedési törekvése ju t ebben kifejezésre, amely Szerbián át, 
annak segítségével kivánt az Adriára kijutni, minthogy a Dardanellák uralma, 
Nagy Péter álma, a közel jövőben megvalósíthatónak nem látszott. Molotov ber-
lini elutasított követelései 1940-ben is ezen a síkon mozgott. Másrészt tény, hogy 
az életképes, fejlődő nemzetnek gazdaságpolitikai célkitűzése mindig a tenger-
part felé irányult a történelem folyamán. Ezért küzdöttek már árpádházi kirá-
lyaink és később honunk legjobbjai, ide gravitál hazája jövőjéért dolgozó min-
den igaz magyar ma is, hogy termelt javait és szorgos munkája gyümölcseit 
najókba rakva távoli vidékekre szállíthassa és a föld népével kulturális érint-
kezésbe léphessen. Az államférfiak feladata, hogy ennek az immanens törvény-
nek útjai t egyengessék. 

A frieslandi KOGGE-hajótipus, a mai holland Kuffnak, ill. Tjalk-nak őse, 
első ízben alkalmazta a fartőkén, kapcsokon függő far kormánylapátot. 

Spanyolország hajóépítése erős fejlődést mutat. 1942 augusztus 1-én 187 
hajó állott építés alatt összesen 186.949 br t űrtartalommal ill. 205.528 dw-tonna 
hordképességgel. A költség 737 millió peseta Ezekből 144 motoros 153.768 brt-
val és 43 gőzös 51.760 brt-val. Két áru- és személyszállító gőzös főbb adatai: 
147.85/136.68 hossz, 18.92 m szél., 7.76 m mélyjárat, 8100 brt. 8700 dw. 15.300 
m:; árutér, 16 csomó sebesség, cirkáló faralak, védett fedélzet-tipus, egy 11 hen-
geres, kétütemű, 7200 eff. lóer. Sulzer-Diesel-motor. Az acélanyag súlya hajón-
ként 4245 t, a faanyagé 242 t és a gépezeté 880 t. — Ezek között van 104 ha-
lászhajó 25.258 brt és 8 korszerű tankhajó 87.200 t hordképességgel ill. 65.360 
brt-val. Épült továbbá 11 gyümölcsszállító gőzös 27.750 dw tonnával, amelynek 
főbb adatai: hossz 83, szélesség 13.1G, merülése 5.44 m, deplacement 4300 t, 
hordképessége 2500 t, dw, a raktárak térfogata 5010 mi3, a Sh. Meyer-gőzgép 
1800 1. e. ind. két La Mont-kazán á 75 m- füttőfel., sebesség 12 csomó. 

A spanyol kereskedelmi flotta állománya ez év kezdetével 1.06 millió brt 
volt,, amelynek 2 millió tonnára való emelését tervezik. Ebből 100—500 127.000 
brt, 500—1000 közt 42.000 brt, 1000—3000 közt 252.000 brt, 3000 felül 635.000 
brt. A Szovjet és Mexikó 55.000 brt-t lefoglalt. 

Svédország hajóvesztesége a háborús események következtében 1942. no-
vember végéig 180 kereskedelmi hajó 489.500 brt és 9 halászati hajó; kb. 1000 
tengerész vesztette életét 

A generátorgázzal ha j to t t hajók brt- ja Svédországban 1942. végével 
73.000 brt volt, melyből 60% faszén, 40 %' fatüzelésű. 

A „Liberty"-tipusú hajókból a tengerészeti bizottság jelentése szerint, 
1942. szeptember havában 67 készült el az USA-gyárakban. Az összeillesztés pro 
hajó 76 napig tartott . 

A brit hajóépítés 1941-ben 1.45 millió brt-t termelt. 

A szövetségesek 1943. közepéig kb. 13 millió brt. ha jó t építettek. ,, 

A Suezi-csatorna forgalma a háborús viszonyok következtében rendkívüli 
módon megnövekedett. A kikötő berendezéseit bővítették és korszerűsítették, 
hogy a megnövekedett követelményeknek elegt tudjanak tenni. Míg a háború 
előtt naponként kerek 800 tonnát raktak ki, addig az 1941. junius-julius hóna-
pokban 10.000 tonnára is rúgott . 
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OITUZ, a Societate anonima Komana pe Dunare, Bukarest, ú j aldunai mo-
toros vontató ha jó j a Chr. Ruthof hajógyárában, Regensburgban épült 1941-ben. 
Főbb méretei: 53 m hossz, 8.04 m szélesség, 2.95 m oldalmagasság, 1.25 m me-
rülés, két 8 hengeres, négyütemü RH 255 AU tipusu Diesel-motor a Mtw Mann-
heimtól, 375 fordulat -s a 900 e. lóerő. 

A Dráva jugoszláv monitort az 1941-iki délvidéki harcok alkalmával, ápri-
lis 12-én, eg ynémet stuka Dunacséb közelében elsüllyesztette. A horvát és né-
met nemzetiségű legénység már korábban kiszállt, a repülőtámadás után még 
életben maradt fegyelmeztelen szerb személyzet pedig, a környékbeli lakosság 
elbeszélése szerint, akik többet kimentettek, pánikszerűen hagyta el a hajót . 
A Dráva (ex Enns) a háború kezdetén Bezdán alatt állt, a többi jugoszláv mo-
nitor közül a Morava (ex Kőrös) Szeged alatt, a Vardar (ex Bosna) és a Sava 
(ex Bodrog) pedig a román ha tá r közelében álltak. A német csapatoknak Pa.i-
csova felé való gyors előretörésével mind a négy Belgrád alá igyekezett, ahol 
a három monitort saját személyzete süllyesztette el. A Drava-1, amely kb. ,/ 1 
m. vízben feküdt, fövénytől elborítva, a Folyamerők személyzete ez év tavaszán 
sűrített levegőnek a hajó épen maradt mellső helyiségeibe való benyomásával 
és zsilipakna alkalmazásával felszínre hozta, majd felvontatta és a szertárban 
par t ra húzta javí tás céljából. A ha jó főbb méretei: 58 m. hosszú, 10.3 m. széles, 
1.3 merülés, 536 t vízkiszorítás, 1500 ind. lóerő, holtvíz sebesség 24 km/óra, 
főfegyverzete két 12 cm. ágyú egy toronyban, 3 drb.. 12 cm. tarack és 2 drb. 
6.6 cm. lgv. á. Vízvonal övvértezete 40 mm. 

Normandie, a Newyorki kikötőben kigyulladt és kiégett francia óceánjáró 
személyhajó az iszapban mind mélyebbre süllyed. Felépítményeit leszerelték 
és az iy2 évre tervezett, állandóan 75 búvárral folytatott költséges kiemelési 
kísérleteket beszüntették. , 

Japán a fahajók építését előmozdítandó, az eddigi 65%-os biztosítási ha-
tá r t a hajó teljes értékére emelte. 

Kolozsvár Duna-tengeri ha jó t Budapestre vontatták és a Ganz-gyár tele-
pén partra húzták, ahol a sérült szerkezeti alkatrészek és gépek lebontása, va-
lamint a rekonstrukcióra vonatkozó vizsgálatok és előmunkálatok folyamatban 
vannak. A repülőgépről vetett .torpedó robbanó hatása következtében a ha jó 
fara, a géptér mellső faláigVfra%goea laerandoaóct- alpunatította, a megmaradt 
részeket az ú j vízszín felett, a kigyulladt üzemolaj által okozott tűz rongálta 
meg, amely a felépítmény mellső faláig az egész berendezést elpusztította. A 
fedélzeti alkatrészeken és a mellső hajón nem jelentékeny a rongálás. A szét-
roncsolt szerkezeti alkatrészeknél az elcsavarodott, vagy harmonikaszerűen ösz-
szehajlott részek állapota, a hegesztéseknek, kötéseknek, és az anyagnak jó 
minőségére vallanak. , 

A Göteborgban létesített svéd állami hajóépítészeti kísérleti állomás von-
tatási medencéjének főbb méretei: 260 m hossz, 10 m szélesség, 5 m vízmély-
ség, a végén hullámemésztő bukó és kis gyűj tő medencével. A medence acél-
betonból épült, hullámképző berendezéssel van ellátva és félköralakú fafedél-
zettel, amelyen az algaképződés korlátozására világító ablaksort helyeztek. A 
műszerkocsi összsúlya 14.5 t ; egy 26 kw egyenáramú motor ha j t j a és maximá-
lis sebessége 14 m/s. A kocsi fékezése önműködő villamos és mechanikus be-
rendezéssel történik, azonkívül hidraulikus fékezővel és a rotor áramának át-
kapcsolása által bármíely állásban fékezhető. 

Bolgár új motoros áruszállító hajók. A Ch. Ruthof, regensburgi hajógyá-
rában épült 4 korszerű ha jó (RUSSE, WIDIN, LOM és SWISTOW) méretei: 
hossz a vv. 74.4 m, szélesség 8.5 m, oldalmagasság 2.8 m, teherbírás 1.8 m me-
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rülésnél 470 t, 2.2 m-nél 680 t. A két áruraktár befogadóképessége 565 m:t; a 
mellsőnél egy 2 tonnás billenthető Demag-darú, a hátsó raktárnál egy 2 tonnás 
derrik-darú szolgál a rakodásra. A középső raktérben 4 hűtőkamra van be-
építve. Három Linde-hűtőgép á 10.000 kcal/ó. teljesítménnyel fejleszti a hide-
get. A vontatásra két csörlő van a középső felépítményen á 350 m 24 mm von-
tató kötéllel. A hajó meghajtására két 6-hengeres, négyütemű, átvezényelhető 
á 500 e. 1. e. Dieselmotor szolgál 375 perc., ford., amely a hajónak 7 m vízmély-
ségnél 22.75 km/ó ta r tós sebességet ad. A bolgár Dunarészen 4 uszállyal és 
2126 t áruval, 880 lóerőnél, felfelé 8.85 km/ó volt a sebesség. 

FOLYÓIRATSZEMLE: 

Annalen d. Hydrographie u. marit. Meteorologie. 1943. H. 4/6. — Böhnecke, 
Auftriebswassergebiete i. Atlant. Ozean. — Büdel, Das Eis im Kaspisee. — 
Hansen, Ermittlung d. Gezeiten unter Benutzung d. Randwerte. — Horn, Das 
Verfahren z. Vorausber. d. Gezeiten. — Lange, Der Quarzuhr-Zeit-dienst d. 
deutsch. Seewarte. — Neumann, Ueb. d. Stabilitát d. Wasserschichtung i. 
Schwarzen Meere. — Wattenberg, Neue Wege z. Messung d. Salzgenaites és 
több más cikk. 

Maríné Rundschau 1943. Jun. — Kunsti, Vicadm. v. Hotrhy., — Widen-
mann, Englands Kampf um d. Wege n. Indien. — Hacleler, Die Anfánge d. Bord-
flugwesens. — Rostmann, Der Krieg i. Ostasien. 

Tijdschrift v. h. Nederi. Aardijs Dg. Gen., Amsterdam, Mei 1943. — Jong, 
Geschied-en aardijskundige aanteekeningen v. h. eiland Voorne. — Goeje, Neo-
lithische Indiánén in Surinam. — Schnitger, Madagascar en Indonesie. 

Külügyi Szemle. 1943., Jul. — Pongrácz, Benes. — Kertész, A lengyel-
orosz viszony. — Török, A nemzetközi együttműködés jövője. — Baumgarten, 
A magyar-portugál kapcsolatok. 
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26-ik oldalon az ábrák alá mint magyarázat írandó: , 
Cerithium und Aporrftais-Sehneckengeháuse, darin der Einsiedlerkrebs. 

Auf dem Geháuse Moostiere, Hydroiden u. Wurmschnecken. Csigaház, benne 
a remeterák, r a j t a Mohaállatok, Hydroidák és féregcsigák. 

Az 1943. I—III. füzetben kérjük helyesbíteni: 
7-ik oldalon 10-ik sor alulról: Tunicata helyett Tentaculata. 

dési mozzanatait figyelemmel kisérjük. 

után ú j sor iktatandó: Bewegung, Volumen, 
Zahl u. überhaupt durch das Vorherrschen, 

11-ik ff 12-ik 
12-ik ff 18-ik 

19-ik 
19-ik 

23-ik 
16-ik ff 12-ik 
17-ik ff 22-ik 

22-ik ff 15-ik 
23-ik ff 3-ik 
24-ik ff 21-ik 

23-ik 
1-ik 

26-ik f f f 17-ik 
24-ik 
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plare an obige Adresse senden zu wollen. 
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F E L H Í V Á S ! 
A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek megfe-

lelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak feltárásában, 
tudományos kutatásban és ismeretük terjesztésében eredményesen közre-
működni, ha elsősorban tagjai a szerény tagdíjnak pontos befizetésével, 
azután irodalmi és kutató munkájukkal azt támogatják. 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt tagjainkra, akik az egye-
sület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a hajózással kap-
csolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akiknek anyagi helyzete 
az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig megfelelő készültséggel ren-
delkeznek, azokat kérjük a tudományos irodalmi közreműködésre is. 

Felkérjük tehát minden tisztelt tagunkat, akik egyesületünk törek-
véseit eddig is támogatták és tagdijukat még nem fizették le, hogy azt a 
hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldozatos munka és 
anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket fenntartani, illetve 
fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület. Elnökség 

| 
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K É R E L E M ! 

Felkérjük azon régebbi tisztelt tagjainkat , akik A TENGER 1924. 
évf. 1/6. sz. füzeté t — több nem jelent meg — nélkülözni tudják, szíves-
kedjenek azt A TENGER szerkesztőségének beküldeni. Ennek ellenében 
kívánat szerint valamely Magyar Adria Egyesület-i kiadványt vagy újabb 
füzetet küldünk nekik. 

Mindazon régebbi tagok (1938 óta), akiknél egyes füzetek elkallód-
tak, vagy akik ezeket tovább adták, de az utolsó 5 évf. füzeteit egy kö-
tetbe kötve szeretnék, forduljanak a szerkesztőséghez e kívánságukkal. 
Ha több tag jelentkezik, úgy a MAE kész a lap eszméinek terjesztését 
szolgálva, ezt a kötetet félvászon kötésben csak 10.— pengőnek csekk 
út ján történenlő beküldése ellenében, tehát rendkívül kedvezményes áron, 
adni. 

Utánnyonrúás 
csak a szerkesztő engedélyével és a szerző, illetve a lap megnevezésével. 
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A T E N G E R 
A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T K Ö Z L Ö N Y E 

FELELŐS SZERKESZTŐ: MLADIATA A. JÁNOS 

B U D A P E S T X I I . , Z U G L I G E T I - U T 4 1 . 

A CSATACIRKÁLÓ ÉS LEGNAGYOBB KÉPVISELŐJE 
AZ ANGOL „HOOD" 

í r t a : Mladiáta A. J. 
főkapitány. 

(1 ábrával.) 

A spanyol-amerikai tengeri háború folyamán, a santiagói tengeri 
ütközetben, (1898. júl. 3.) nyilvánult meg első ízben a nagy űrméretű 
hajóágyúk fölénye a kisebb gyorstüzelő lövegekkel szemben. Ehhez járult 
később a távmérők és a központi tűzirányítás rendszeresítése. Az orosz-
japán háborúban (1904—5) szállt először két korszerű hadiflotta egy-
mással harcba. A japán ,,Mikasa" sorhajó (15.000 t., 18 tg. mfld., a közép-
vonalban álló, erősen vértezett tornyokban elhelyezett 4 drb. 30.5 cm-es 
nehéz, kazemattákban 14 drb. 15 cm-es közép tüzérségével) és a „Ceza-
ret>i£,s"-íípusú orosz csatahajók (12.000 t., 18 mfld. 4 drb. 30.5 cm-es, 
tornyokban és 12 drb. 15 cm-es 6, oldalt álló vértezett tornyokban) már 
magukon viselték az újabb fejlődésirány jellegzetes vonásait. De az orosz 
sorhajók kisebb terjedelmű vértezete, a túlterheltség okozta kis sztabilí-
tás, a viszontagságos, Afrika körül vezető hosszú úton a hajófenékre 
lerakódott periphyton1 által 10 csomóra csökkentett sebesség, a sok fel-
halmozott éghető anyag és a vízalatti résznek tökéletlen védelme már eleve 
megpecsételte sorsukat. 

A tsuzimai tengeri ütközetben (1905 máj. 27—28) a 30.5 cm-es ne-
héz tüzérség időnként 70 hektométer (7000 m) távolságból vívta sors-
döntő harcát. Ez a tapasztalat szülte az angol „Dreadnought" (1907) és az 
amerikai „Michigan" (1910) típusokat. Az előbbi jellegzetes képviselője 
az „all big gun one cáliber" csatahajónak, az egységes, nagy űrméretű 
ágyúval ellátott nagy harchajónak és aránylag nagy sebessége révén a 
csatacirkálóknak előfutárja. Főbb méretei: 149 m hossz a függ. k., 25 m 
szél., 8.1 m merülésnél 18.200 tonna deplacement standard, 22.500 t leg-
nagyobb depl., sebesség 21.5 csomó. A 10 darab 30.5 cm-es h/45-ös 

1 Lásd A TENGER 1942. 33. old. 
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ágyú,2 gerincvonalban 3, oldalt 2 kettős toronyban. Vértezet© a vízvonal-
ban és a tornyoknál aránylag még gyerge 279 mm, páncélfedélzete 70 mm. 
Fegyverzetét 22 drb. 7.6 cm-es égyú és 5 torpedóvető cső egészíti ki. Négy 
csavarját gőzturbinák ha j t ják , összesen 24.700 tengely lóerővel. 

A „Michigcm" tökéletesebb konstruktív felépítése, célszerűbb torony-
elhelyezése és erősebb (305 mm) páncélzata révén a tornyoknál, a lőszer-
kamráknál és a parancsnoki állásoknál, bár sebessége valamivel kisebb 
(18.5 cs.), harcászati szempontból nagyobb értékű egységet képviselt. 
8 drb. 30.5 cm-es ágyúja a gerincvonalban álló 4 toronyban; a belső tor-
nyok magasabbak, így a pásztázott terület a lehető legnagyobb. Főbb 
méretei: 137 m hossz, 24.4 m sz., 7.5 m merülésnél 17.900 t. deplacement. 

E hajókkal megindult a többi nagyhatalmaknál is a csatahajók ú j 
típusainak építése. Ekkor készült, a sebességét még fokozva, a csatacir-
kálók első típusaként az angol „Invincible"-osztály (1907), amely 8 drb. 
30.5 cm-es, 4 kettős toronyban elhelyezett nehéz tüzérségével és akkori-
ban fölényes 26—27 csomó sebességével feltűnést keltett. 

„Lützow" és , ,Derf f l inger" német csatacirkálók nehéz tüzérsége 
(30.5 cm/50) süllyesztette el a Skagerrak előtt vívott tengeri ütkö-
zetben (1916 máj .31). Vele együtt veszett el parancsnoka, Hood tenger 
nagy és 6 ember kivételével az egész személyzet. 

Megemlítjük még, hogy a „Míchigarí'-en alkalmazott nehéz üteg-
toronyelhelyezési módot, a gerincvonalban és párosan, egymás feletti 
kilövési lehetőséggel, első ízben a monarchia 4 drb. „Viribus wmfe"-típu-
sán látjuk ismét 1911-ben, amely klasszikus torony elerendezés a leg-
újabb időig fennmaradt. 

A nehéz ágyúk számának növelésére és egyben a toronyvértezet sú-
lyának csökkentése érdekében Cuniberti olasz mérnök-ezredes a „Dante 
Alighieri" (1910) csatahajón három 30.5 cm ágyúcsövet helyezett el egy 
toronyban, amint azt a mi „Viribus unitis" típusunknál is, valamint más 
nagyhatalmak nagy harchajóinál is megtaláljuk abban a korban, de ké-
sőbbi terveknél i s (Nor th Carolina, Littoria, Nelson, Pariskaja Komuna). 
Francia és angol hajóépítők még tovább fejlesztették ezt az elgondolást 
és négy nehéz ágyút raktak egy toronyba (Richelieu, Dunkerque, King 
George V.). 

A nehéz lövegek számával azok ürméretét is megnövelték. A régebbi 
28, ill. 30.5 cm kalibert csakhamar kiszorították a 34, 35, ill. 38 cm-es 
nehéz ágyúk, amelyeket újabban 40.6 cm-es követett (angol, USA, japán). 
Míg a páncélos cirkáló, amely hadihajótípusnak utolsó képviselője hadi-
tengerészetünkben a „St. Georg" volt (7300t., 24 és 15 19 cm-es ágyúk-
kal és 22 mfld.) már nem lévén tovább fejlődésképes, a nagyobb sebes-

2 A lövegnél az űrméretet cm-ben, a csőhosszat pedig űrméret sokszorosaként 
szokták jelölni. Minél hosszabb a cső, annál nagyobb, hasonló viszonyok mellett, a 
lövedék torkolati v. kezdő sebessége és laposabb a röppályája. A tengerészeti és 
légvédelmi ágyúk hosszú csövűek. 
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ségű, nehéz vértezettél és a legnehezebb tüzérséggel felszerelt csatacirká-
lót, mint önálló harcászati feladatok megoldására is alkalmas nagyharc-
hajót Anglia, Németország és Japán nagy tökélyre fejlesztették a mult 
világháború előtt. Angliában az említett „lnvencible"-oszt&\y után gyors 
ütemben épültek az Indefatigable New Zealamd, Lion, Pr. Royál, Qeen 
Mary és Tiger csatacirkálók. Ez utóbbiak már 30.000 tonna vízkiszorí-
tással, 90.000 lóerővel, 30 csomó sebességgel, 8 drb. 34 cm 12 drb. .15 
cm-es ágyúikkal valamint 219 m hosszal magukon viselték e típus voná-
sait: kisebb számú, de a csathajókéimi azonas legnehezebb űrméretű 
ágyúk, gyöngébb vértezet, de nagyobb sebesség. Németország e nagymé-
retű hajóépítészeti versenyfutásban a „Von der Tann" Moltke, Goeben, 
Seydlitz, Derfflinger, Lützow (1913) építésével reagált és Derfflinger-
típusában (26.600 t., 210 m hosszú, 8 drb. 30.5 cm és 12 drb. 15 cm ágyú, 
63.000 t. lóerő, 27 csomó) méltó versenytársakat alkotott. Japán pedig 
a ifowgro-osztályt építette a következő jellemzőkkel: 27.500 t., 8 drb. 35.6 
cm és 16 drb. 15 om ágyú, 70.000 lóerő, 28 csomó, messzmenő aláosztása 
a vízalatti hajótérnek vízhatlan rekeszekre és erős, torpedó, ill. aknák 
elleni védőfal. A tornyok, a parancsnoki állás és a vízvonal 300 mm, a 
felépítmény (citadella) 230, ill. 150 mm vérttel védettek. 

E hajótípus harcászati és műszaki értékének elbíráláshoz a Dog-
gerbank-on 1915 jan. 24-én és a Skagerrak előtt 1916 máj. 31-én vívott 
tengeri ütközetek szolgáltattak adatokat. A mult világháború és egyben 
a hadtörténelem két oly tüzérségi csatája volt az, amelyben korszerű, ne-
héz csatacirkálók álltak harcban. Ezért nem lesz érdektelen, ha e tengeri 
csaták főbb mozzanataira itt is kitérünk. 

Angol részről 5 csatacirkáló, 7 kisebb cirkáló és 35 romboló tartott 
a Doggerbank felé, Beatty altengernagy vezetésével, míg a német Hipper 
ellentengernagy 3 csatacirkálóval, 1 páncélos cirkálóval, 4 kis cirkálóval 
és 19 torpedónaszáddal vonult a Doggerbankra, hogy azt az előörsszolgá-
latot teljesítő ellenséges halászhajóktól megtisztítsa. Tájékoztatásul meg-
említjük, hogy az öt csatacirkáló össztonnája 118.800 t, a nehéz lövegek 
oldaltüzénél érvényesülő összes tűzerő pedig lövedéksúlyban 20.320 kg-ot 
képviselt, míg a. német 3 csatacirkáló és az 1 páncélos cirkáló (Blücher) 
hasonló értékei 90.400 t., ill. 10.144 kg. voltak. Beatty tehát e tekintet-
ben és egységeinek nagyobb sebessége révén is fölényben volt. Miután 
a harci érintkezést felvették. Lion 20 km-ről leadta „Blücher"-re az első 
lövést, de találatot nem ért el. Később, midőn a párhuzamban lépcsőzve 
és egyirányban haladó két ha jóra j távolsága 180 hm-re csökkent „Derf-
flinger" viszonozta a tüzet, amelybe azután mindkét részről a többi hajó 
is beavatkozott és amely mindinkább hevesebbé vált. 10 óra 43 perckor 
„Seydlitz" hátsó tornyát egy 34 cm-es gránát érte; a toronypáncél egy 
letört darabja izzó állapotban a lőszerátrakodó helyiségben a lőpor kar-
kartusokat felgyújtotta. Ennek szúró lángja áthatolt a szomszéd toronyba 
is. Több mint 6 tonna lőpor égett, magas lángoszlopot képezve, amely a 
tornyok 160 főnyi személyzetét halálra perzselte. A lőszerkamráknak víz-
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zel való gyors elárasztása mentette meg csak a ha jó t a teljes pusztulás-
tól. Röviddel reá „Lion" egyik nehéz tornya vált harcképtelenné, majd 
könnyen oldalra dőlt több vízszín alatti találat után behatolt víz követ-
keztében végre, miután más lövedékek a bal főgépet is üzemen kívül he-
lyezték, a vezérhajó eltávozott a csatasorból. Időközben „Blücher" két 
mellső oldaltornya gyulladt ki 21 cm-es lőpor-kartustüzből kifolyólag és 
megsérült a főgőzvezeték is. Bár „Blücher" tüzérsége elszántan védeke-
zett, az angol hajók 3 órán át erre a süllyedő hajóra koncentrálták tűz-
erejüket, míg végre közel 100 gránáttól találva és oldalra dőlve 13.14-kor 
elmerült. „Blücher" egy 15.800 tonnás, csak 21 cm-es ágyúkkal felszerelt, 
gyengén vértezett (180 mm) páncélos cirkáló volt. A korszerű csatacir-
kálók párviadala döntő eredményre nem vezetett. Mindkét fél csatacir-
kálói, bár részben súlyos sérülésekkel, elérték a hazai támpontokat. 

A Skagerrak előtt vívott tengeri csata (1916 máj. 31) mind harcá-
szati, mind pedig hajóépítészeti szempontból már több tanulságot 
nyújt.3, 4, 6,7 Mi e helyen csak a műszaki, fegyvertechnikai és hajóépí-
tészeti tapasztalatokat kívánjuk megvilágítani. Az erőviszonoykat mér-
legelve angol részről a „Grand fleet"-ben 28 csatahajó és 9 csatacirkáló, 
német részről a „Hochseeflotte"-ban pedig 16 csatahajó, 6 régebbi sor-
hajó és 5 csatacirkáló volt, összesen 344, ill. 244 nehéz ágyúval. A tűzerő, 
az összes lövegek egy lövésének lövedéksúlyában kifejezve, úgy aránylott 
mint 1:3. A flottákhoz tartozott azonkívül 31 cirkáló, 51 torpedónaszád, 
1 repülőgépanyahajó és több tengeralattjáró angol részről, 11 cirkáló, 
55 torpedónazsád német oldalon. Az angol nehéz ágyúk kalibere 30.5—38 
cm, a németeké 28—30.5 cm volt. A történelem eddig legnagyobb tengeri-
csatájának veszteséglajstroma így alakult: , 

A skagerraki teyigeri ütközetben elsüllyedt hajók: 
angol 

Csatacirkáló: Invincible 
német 

Queen Mary 
Indefatigable 

17530 t. Liitzow 
27430 t. 
19050 t. 

26700 t. 

Régi sorhajó: —. 
Páncélos Defence 

cigkáló: Black Prince 
Warrior 

Könnyű Tipperary 
cirkáló: 

14800 t. 
13750 t. 
13750 t. 
1900 t. Wiesbaden 

Pommern 

Frauenlob 
Elbing 
Rostock 

13200 t. 

5600 t. 
2700 t. 
4400 t. 
4900 t. 
3680 t. 

Romboló, ill. 
torpedónaszád: 7 drb 
Összesen: 14 hajó 115025 t . 11 hajó 

6815 t. 3 drb. 
61180 t. 

A Grand fleet össztonnája kb. 1,200.000 t„ a Hochseeflotte-jé 
700.000 t. volt, 60.000, ül. 45.000 emberrel. 
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A harc első fázisában a csatacirkálók kerültek szembe egymással. 
A tüzet „Lützow" nyitotta meg 4 óra 48 perckor 154 hm. távol-

ságból, melyet a többi 4 csatacirkáló gyors egymásutánban 150—162 hm. 
távon követett s amelyre a brit hajók gyorsan reagáltak. Princess Royál 
és Tiger, majd Seydlitz egy-egy tornya találatot kapott". A hajók egymás-
hoz közelebb értek (118 hm.), a tüzérségi mérkőzés heve tetőpontját éri 
el. Princ. Royal hátsó tornyát üzemen kívül helyezi egy gránát majd a 
Lion középső tornyát szakítja fel egy másik lövedék, a felvonón fekvő 
lőpor-kartusok tüzet fogtak és csakhamar lángtengerré vált a torony-
helyiség. A lőporkamrát azonban sikerült az ajtók lezárása után és a 
kamrának vízzel történt elárasztásával a felrobbanástól megmenteni. Né-
hány percre reá Indefatigable a Von der Tann több gránátjától találva, 
amelynek övpáncélján áthatoltak és a hajó belsejében robbantak, oldalra 
dőlt és a hullámokban elmerült. Erre beavatkozott az 5. csatahajóraj is 
a csatacirkálók harcába és 38 cm-es gránátjaival árasztják el a német 
hajókat, amelyek több súlyos találat után levtáltak a támadóktól. 

De Beatty, az angol felderítő erők parancsnoka ismét közelebb 
hozza hajóit. A német Derfflinger és Seydlitz újabb tűzharcot indítanak, 
gránátjaik most 135 hm. távról a Queen Mary-re hullottak, áttörve ennek 
vértezetét, felgyújtva lőporraktárát. Több száz méter magas füs t és lánz-
oszlop tör t elő a hajóból, amely néhány perc múlva oldalára dőlt és ketté-
szakadva elmerült. A gyenge p áncél és az elégtelenül védett lőpor okoz-
ták vesztét.. Később torpedórajok támadnak és Seydlitzet súlyosan meg-
rongálják. 

Most Scheer admirális a német csatahajók zömével jelent meg a 
küzdelem színterén, ami Beatty-t gyors elfordulásra késztette. Barham 
csatahajót azonban több találat éri, Hipper pedig a német csatacirkálók-
kal fordul és újból erős tüzet indít a brit csatacirkálók ellen, amelyben 
őt a csatahajók is támogatják. Lion több újabb találat után elhagyja a 
harc helyét. Scheer és Hipper pedig észak felé űzik a brit flottát, miköz-
ben Mdlaya és Seydlitz súlyos sérüléseket szenvedtek. Bár a német csata-
cirkálók erősen megrongálódtak, sebességük csökkentése nélkül halad-
tak a csatahajók zömével. 

A harc második fázisában Wiesbaden kis cirkálót torpedó találat 
éri, a Defence páncélos cirkáló pedig német csatahajók gránát jainak ha-
tása alatt néhány perc alatt kettészakadt és elmerült, míg Warrior és 
Black Prince égve távoznak. Jellicoe flottaparancsnok csatahajó zöme 
időközben érinkezésbe jutott a német csatahajókkal, amely harc folyamán 
Warspite harcképtelenné vált és égve hagyta el a harcteret, König csata-
hajót és Lützow csatacirkálót súlyos találatok érték. 7 ó. 30 p.-kor pedig 
Lützow és Derfflinger tüze következtében levegőbe repült „Invincible"; 
később „Lützow" is égve hagyta el a csatacirkálók vonalát, amelyek most 
újból támadásba mentek a brit Grand fleet ellen, ezt 60 hm.-re megkö-
zelítve. Az angol tűz központjában most az élhajó „Derfflinger" állott, 
amelyen a két hátsó torony, több 38 cm-es találattól kigyulladt; a szúró 
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lángok ott minden élő lényt elpusztítottak. 9 óra 37 p.-kor Derfflinger és 
Seydlitz részben égve és súlyos sérülésekkel, elhagyták a harcvonalat. 
A két flotta zöme 9 óra 30 p. körül vált el egymástól. Az éjjeli órákban 
az utóvédek közt folyt még több ízben harc. Lützow súlyosan sérült csa-
tacirkálót, melyben kb. 8000 t. víz volt, saját személyzete elsüllyesztette, 
míg Seydlitz-et sikerült a magas hullámverés ellenére hazai kikötőbe 
hozni. A hazafelé tartó Warrior Aberdeen közelében süllyedt el. A Pom-
mern éjjel torpedótalálat áldozata lett. 

A skagerraki nagy csata hadászatilag bár döntést nem eredmé-
nyezett, de fényesen igazolta a német csatacirkálók hajóépítészeti fölényét. 
E véres tapasztalatok alapján lázas munka indult meg mindenütt az ész-
lelt hiányok pótlása tekintetében, de főkép Angliában az épülőfélben lévő 
hajóknál. Erősebb vértezet, különösen a lőszerkamráknál és tornyoknál, 
jcbb páncél és hatásosabb lövedék, a hajó úszóképességének növelése 
voltak az ú j szerkesztési szempontok. Ennek hatása alatt változtatták 
meg az akkor épülő Hood csatacirkálónak terveit is, amely a leghatalma-
sabb csatacirkáló és egyben a legnagyobb hadihajó volt. Építését még 
1916-ban kezdették, de csak 1920-ban készült el teljesen. 

Az 1. ábra szemlélteti a hajó szerkezeti felépítését és főkép a vér-
tezet elrendezését és vastagságát hossz- és keresztmetszeti vázlatban. A 
főméretek megállapításánál a hajó tervezőjét, Sir E. d 'Eyncourt vezér-mér-
nököt, a rendelkezésre álló legnagyobb dokk (Rosyth) mérete is befolyá-
solta. A szerkesztési vízkiszorítás 41.860 t., teljes készletekkel a 46.000 
tonnát is felülmúlta. A fegyverzete 8 drb. 38.1/45 cm. négy toronyban és 
12 drb. 14/50 cm. A nshéz tornyok barbettjeinek, a parancsnoki torony-
nak és vízvonalnak maximális vértezete 305 mm, a tornyok mellső lapja 
381 mm. A középső űrméretű tüzérség csak védőpajzsok mögött áll. A 
felső fedélzet és a páncélfedélzet lemezei 38—51 mm. A vízalatti védelem, 
a hajó középső részére terjedő „bulge"-nek nevezett és a keresztmetsze-
ten a hajó oldalfalán látható hosszdudorból áll, amelyet a külső hajlott 
és a belső sík lemezek határolnak; utána következnek a tulajdonképeni 
külfal v. első védőfal (38 mm), rnaj daz olajjal töltött védőbunker és 
azután a belső torpedóvédfalak. A hajó 32 csomó sebességet ér t el 144.000 
tengely lóerővel; négy csavarját Brown-Curtiss-fogasáttételes gőztur-
binák hajtották. A gőzt 24 olajtüzelésű Yarrow-kazán szállította, mely 
kazántípust első ízben építették be nagy angol csatahajón. 

Mint a fentiekből látható, Hood sok tekintetben a skagerraki üt-
közet tapasztalatain okulva, épült. De azóta tovább fejlődött a hadihajó-
építészet, úgyhogy a nagy mérkőzésnél, 1941 máj. 24-én, midőn a 35.000 

a Lützow, Der Nordseekrieg. 
i Corbett, Naval operations. 
s Jellicoe, the grand fleet. 
11 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte i. Weltkrieg. 
7 Frost, the battle of Yutland. 
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tonnás, 8 drb. 38.1 cm nehéz löveggel felszerelt német korszerű csatahajó-
val „Bismarck"-kai került szembe az Atlanti óceán északi részében, 270 
tg, mfl.-re Izlandtól nyugatra, elbukott. Bismarck egy robbanó gránát ja 
öt perccel az ütközet megkezdése után átütötte oldapáncélját és a hátsó 
lőszerkamrában robbanva, a hajót szétszakította, amely pillanatok alatt 
eltűnt a víz színéről. Hood-al a csatacirkáló fejlődése csúcspontjára ért. 
A washingtoni egyezmény értelmében a sólyán lévőket lebontották." A ké-
sőbb épült csatahajók (Dunkerque, Richelieu, King George V.) már 
elérték a csatacirkálók szebességét, de egyben erősebb offenzív és defen-
zív erővel rendelkeznek. Az újabban tervezett és épülő csatahajóknál pe-
dig tovább növelték a deplacement 55.000 tonnáig (Kentucky USA, Kaii 
Japán) a nehéz ágyúk kaliberét 45.7 cm-re. 

A nagy harci repülő megjelenésével a csatahajó sebességének stra-
tégiai értéke is csökkenni fog, ami ú j fejlődési irányba tereli ezt a hajó-
tipust a jelenlegi nagy mérkőzés tapasztalatai alapján. 

A TENGER, MINT BIOLÓGIAI TÉNYEZŐ SZEREPE 
A VERTESBOGARAK (MECYNOTARSUSOK) ELTERJEDÉSÉBEN 

A KELETI FÉLTEKÉN. 

I r ta : Papp Károly (Szeged). 
A szerző egy térképvázlatával. 

Laferté 1848-ban Mecynotarsus néven előbb 2, majd újabb 3 Anthi-
cidát választott külön a Notoxus-genustól (Keresztes vértesbogár). Azóta 
a fajok száma a Földön — a hideg égöveiket kivéve — 68-ra emelkedett, 
melyek részben lokális alakok. Az egyes fajok elkülönülésében, mint bio-
lógiai tényezőnek, a világtengereknek jut a legtöbb szerep. Áthidalhatat-
lan határok ezek, melyek biztosították a fajok fennmaradásiát és kizárják 
azok keveredését. 

A vértesbogár (Mecynotarsus) genus tagjai szerfelett apró, alig 
1—3 mm nagyságnyi bogárkák, melyek a Fedeles szárnyúak (Coleoptera) 
Anthicidae családjába tartoznak. Színezetük ezüstösen csillogó szőrök 
alatt igen változatos. Aberráns alakokat is szépszámmal találunk közöt-
tük, melyek a törzsfajjal vegyesen fordulnak elő s mint átmeneti formák 
tekinthetők a világrészek fajain belül. Jellegzetes tulajdonságuk: A nyak-
paizs szélesebb mint hosszú vagy éppen olyan széles, felül lapított, előre-
álló szarvszerű nyúlvánnyal, mely mellső keskenyebbik felületén válto-
zottan fogazott. Csápja nyúlánk, 2. íze alig rövidebb a 3.-nál. Lábaik hosz-
szúak, vékonyak, az első lábfejizek feltűnően nyúlánkak. Könnyen felmele-
gedő homokos helyeken olykor egyéb Anthicidával igen közönséges (4). 
Gyors futók, ép példányai csak nagy gyakorlattal gyűjthetők. 

»• Hood építési költségei 6 millió fontra rúgtak. 
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A keleti félteke palaearktikus régiójában 14 faj , 1 a l fa j és 11 aber-
ratio képviseli a genust, mely a mellékelt térképen láthatóan oszlik meg a 
3 földrész, Európa, Ázsia és Afrika között. 

Európai fa jok: Mecynotarsus serricornis Panz. hamvas vértesbogár 
és a M. Fausti Seidl. A M. serricornis Európa jellemző Anthicidája. A kon-
tinens középső és nyugati részén honos. Középen főleg Magyarország 
duna-tiszaközi részén található. Igen sok példányt gyűjtöttem a Pó-sík-
ságon, a Lago die Como és a Karavankák déli lejtőjén. Az igazi Alpok te-
rületén nem fordulnak elő, i t t inkább az Anthicus genus tagjai gyakoriab-
bak, melyekről II. Kiefer és J. Moosbrugger is megemlékezik (2. p. 495). 
A M. serricornis európai élettere 2 régióra, keleti és nyugati régióra oszt-
ható. Keleti régió északi határa, mely egyben a genus elterjedésének leg-
északibb pontja, a Danzig kormányzóság Visztula-menti Marienburg nevű 
helysége, innen a határ a Keleti-tengertől Stettin magasságában az Elba 
melletti Magdeburgig húzódik, hol délre fordulva Nürnberget megkerülve 
a Duna alatt Graz keleti magasságában fordul délre, magába zárva a Pó-
sikságot, közép Olaszország Adria-parti részét, Dalmáciát s Magyarorszá-
got Pancsova—Makó—Tokaj irányában. A nyugati régió keleti határát a 
Rhone völgye alkotja, északon, Strassburg—Párizs vonalában Lorient ma-
gasságában Bretagneban éri el az Atlanti-óceánt. A L a Manche-csatorna 
és az Eszaki-tenger part jain nem fordul elő, ugyancsak nem található 
Anglia területén sem. A régió nyugati határá t az Ibériai félsziget mentén 
az Atlanti-óceán, délen a Földközi-tenger alkotja. A két régió Genua kör-
nyékén pár kilométeres keskeny sávban olvad egybe. 

A Mecynotarsus Fausti Seidl. már déleurópai fa j , bár elterjedésének 
keleti határa mélyen benyúlik Ázsiába (g). Elterjedésének északi határa 
a Krim-félsziget, különben Bulgária területén, Közép-Olaszországban és 
Szicília északi részén honos. E f a j elterjedését délen a Földközi-tenger il-
letve keleten a Fekete-tenger óriási méretei nem tették lehetővé. A szom-
szédos földrészeken más fa jok képviselik a Mecynotarsus genust. 

A dél-mediterrán fa jok Afrika északi harmadában élnek, Sziria és 
Palesztina területén is találhatók, csak egyes példányait (M. bison 01., és 
M. bicinctus Mars.) találták a Tigris és az Eufrátesz közén, Északnyugat-
Mezopotámiában. 

A Mecynotarsus bison 01. tipikus mediterrán fa j , Afrika földközi-
tengeri partjain, valamint az Atlasz-hegység nyugati peremén, az Atlanti-
óceán part ján fordul elő. Marokkó, Algir, Tunisz és Libia területéről csak 
szórványos adataink vannak (Koch, Pic, de Vauloger, Normand, Tőrre-
Tasso, Schatzmayr gyűjtése), míg Egyiptomban — főleg a Nilus deltája 
környékén — gyűjtött anyagból számos példány van európai gyűjtemény-
ben. Alfaja a ssp. Beccarii Pic. Már Kelet-Afrika a hazája, az egyiptomi 
piramisoktól le Abessinia déli határáig a Vörös-tenger menti homokos te-
rületeken él. A Vörös-tenger hatalmas válaszfalként gátolja a typikus 
xerotherm f a j elterjedését Arábia felé. Egyes példányait Taszili környé-
kén (Közép-Szahara) és Rio de Oro környékén 250 km-re a partoktól benn 
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a tengeren egy hajó peremén fogták (Discovery expedíció anyagából, 
1925. okt. hó). A M. coronatus Chob. példányait 1897 nyarán Mzab és 
Ghardia környékén Dél-Algir területén fogták, távol a tengertől, homok-
sivatag és sziklás hegyek területén él. Igen ritka. A M. bicinctus Mars. 
igazi helyi alakja a genusznak, példányait Mezopotámia területén gyűj-
tötték, egyetlen előfordulási helye a Tigris és az Eufrátesz vidéke. A M. 
Truquii Marsh, keletafrikai f a j a M. bisownal együtt a Nilus deltájában 
honos (Koch gyűjtése), a Vörös-tenger part ján Belli (1900. VIII. 30.) és 
Bonheure (1901. VIII. 4.) gyűjtötték, Syriában elsőnek 1898-ban Appl 
gyűjtötte. Tenger- és folyóparti állat, életmódját Palesztinában a Jordán 
partján, valamint a galileai tavak mentén Koch tanulmányozta. ,, 

Innen ugrásszerűen lépünk át a kontinens keleti részére, hol még 
szembetűnőbb a fajok elkülönülése. Távol-Keleten 7 fajával találkozunk: 
M. sinensis Heb., M. sericellus Krek., M. minimus Marsh., M. tenuipes 
Charnp., M. niponicus Lewis, M. quadrimaculatus Pic és a M. flavipes Pic. 

A genust illetőleg Japán területéből Hondo, Sikoku és Kiusiu szige-
tek képeznek egységet. Az it t található fajok sehol nem fordulnak elő a 
Földön. Tenger által szélesen elkülönített terület teljesen egyéni fajokat 
termelt ki, melyek a környék faunájának egyedüli és jellegzetes elemei. 
Hondo szigetén csak a M. minimus-sal és a M. tenuipes-sel találkozunk. 
Egyedül Jokohama környékén él a M. niponicus Lewis, míg Kiusiu szige-
tén a M. minimus-sal, mint a genus egyetlen képviselőjével találkozunk. 
A japán szigetek közül Formozán a M. quadrimaculatus-1 és a M. flavi-
pes-t találjuk. A szigetet Sauter kutatta s a begyűjtött anyag alapján meg-
állapította, hogy e két f a j szigorúan megőrizte fa j i tulajdonságát és sem 
aberráns, sem variáns alakokat nem hozott létre. Az ázsiai partoktól 
ugyan nem messze van, behurcolással könnyen átvándorolhatott volna 
(lásd a Discovery expedíció esetét Rio de Oronál), de ez a mai napig még 
nem történt meg. 

A keletázsiai fajok jellegzetes csoportokat alkotva két régióban cso-
portosíthatók a kelet-kínai partok mentén: 

1. Mecynotarsus sinensis Heb.: Tsing-Tau és Fukien tartományok 
Sárga-, Kelet-Kínai- és a Dél-Kín a i-tengerekkel határos részein fordul elő. 
Fukien tartományban Klapperich 500 m tengerszintfeletti magasságban 
gyűjtötte (1937. VI. 3.), M. S. Chang példányai már a partoktól jóval 
messzebb, Foochowból valók. 

2. Mecynotarsus sericellus Krek.: Déli csoport, otthonának part ját a 
Dél-Kínai-tenger mossa, Kvantung tartományban Hongkong és Namoa 
környékén él. E f a j t minden esetben tengerparton gyűjtötték (v. ö. Kre-
kich munkáját a ,,Fólia Zool. et Hydrobiol." Riga, 1931. évf. 1. sz.-ban!). 

A fentiek alapján a Mecynotarsus genus fa ja i 3 nagy csoportba oszt-
hatók : 

I. Észak mediterrán vagy európai 
H. Dél mediterrán vagy afrikai-, 
III. Távol-keleti vagy kelet-ázsiai fajokra. 

i 
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Mindegyik csoport elemei egymástól földrajzilag igen jól elválaszt-
ható területen élnek. A válaszfal tenger, melyet leküzdeni e parányi álla-
tocskák nem tudnak, így maradnak tiszta és a tá j ra jellegzetes fajok. 

I. Észak -mediterrán vagy európai fajok általában igen változéko-
nyak. A M. serricornis ab. nigripennis Latr. Franciaország-, az ab. nota-
tipennis Pic Svájc-, az ab. immaculatus Latr. Olaszország északi részén és 
az ab. humeralis Heb. Magyarország, Németország és a Lengyel Kormány-
zóság területén jórészt jellegzetes aberráns alakként élnek meglehetősen 
nagy számban. 

A M. Fausti Seidl. (Eredetije Hazánkból származik; v. ö.: 10., p. 
591.) az egyetlen észak-mediterrán faj , amely nem alkot aberrációkat. 
Igen elterjedt faj , a Kaukázuson átnyúlik elterjedésének keleti határa 
Kína területére is (?), mintegy óriási sávként a kettős kontinensen. Át-
meneti alak az észak mediterrán és az ázsiai régió fa ja i között. 

II. Dél mediterrán vagy afrikai fajok közül a M. bison Oliv. a leg-
gyakoribb és a legelterjedtebb. Változatokban igen gazdag, mely változa-
tai földrajzilag többé-kevésbbé jól elkülöníthető tájegységeken élnek. A 
M. bison ab. bimaculatus Desbr. Tunéziában, az ab. semicinetus Woll. Tri-
polisban, az ab. cornatus Pic a Sinai félszigeten, az ab. algericus Desbr. 
Palesztina homokjain, az ab. Mellyi Mars. a Tigris és az Eufrátesz kör-
nyékén, egy alfaja a ssp. Beccarii Pic Kelet-Afrikában és a Szaharában él, 
elterjedési határát a Vörös-tenger par t ján letolva Abesszínia déli részéig. 

A M. coronatus Chob. és a M. bicintus Mars. mint változatokat nem 
adó f a j az aberrációk elterjedésének mérlegelésénél nem jöhetnek szá-
mításba. 

A M. Truquii Mars. két változata az ab. Lysolmi Pic Paelsztina és 
az ab. alatus Koch Egyiptom, Eri trea és Francia Szomália területén for-
dulnak elő. Az előbbi inkább Ny. Arab, a másik inkább K. afrikai változat, 
melyek mint jól elkülöníthető változatok a törzsfaj között élnek. 

III. A távolkeleti vagy keletázsiai fajok jellemző és közös tulajdon-
ságuk, hogy változatokat nem alkotnak. Átmeneti formák közöttük nin-
csenek, valamennyien megőrizték fa j i tulajdonságaikat. 

Ezekből kitűnik, hogy mily nagy szerepe van a tengereknek a fajok 
elterjedésében. Gátló tényező az, amely a fajokat egy „szigetre" korlá-
tozza és arra kényszeríti, hogy jellemző egyedként éljen a szorosan hatá-
rolt területen. Viszont a M. Fausti esetében látjuk, hogy a Mecynotarsus 
genus terjedésre alkalmas. Ott ahol nincsenek áthidalhatatlan akadályok, 
messze kitolj a elterjedésének határát . 
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6. ábra. „DUNKERQUE" francia 26.500 tonnás csatahajó. 

8 drb 33 cm/52 löveg két 4-es toronyban és 16 drb. 13 cm löveg három 4-es és két 
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1935. Hossza 214 m, lóerő 125.000. Vértezet a vízvonalon 275 mm, a tornyoknál 325 mm. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A Korinthos-i csatorna megnyitásának ötvenedik évfordulója volt ez év-
augusztus 6-án. A csatorna az Eginai és a Korinthusi öböl közt fekvő földszo-
rost, amely a Pelponnesust Észak-Görögországgal köti össze, szeli át nyugat-
keleti irányban. Hossza 6343 m, szélessége 25 m és mélysége 8 m. Épült 1881— 
893-ig Türr István tábornok indítványára, a magyar Gerster Béla mérnök tervei 
alapján és vezetésével. A földszoros átvágásával már az ókorban is foglalkoztak, 
így Periandros tiránnus (629—585), később Néró császár (54—68) is érdeklőd-
tek a csatorna iránt, amelynek építését Néró 68-ban Kr. u. meg is kezdette, de 
halála után ez ismét abba maradt . Az ezt követő évszázadok folyamán rr\ég több 
ízben merült fel újból a csatorna terve, anélkül, hogy annak kivitelezéséig elju-
tottak volna. A csatornán élénk forgalom bonyolódik le. 

Az olasz haditengerészet különleges kisebb harcieszközei. Már az 1914— 
18-iki világháborúban feltűnt, hogy az olasz haditengerészet nagy egy-
ségei nem kerültek nyílt tüzérségi harcba és ugyanúgy lehetett a mostani hábo-
rúban sokféle változatban a kérdést hallani, hogy hol van az olasz flotta. A 
júl. 25-ike óta lezajlott események immár némi fényt dertíettek az olasz „nagy 
flotta" eddigi passzív magatar tására is. Annál jobban tevékenykedtek a kisebb 
támadó harci eszközök: a kisebb v zseb tengeralattjárók, a gyorsnaszádok 
és a rohamcsónakok. Talán ez jobban megfelelt a népi jellegnek, amely szer-
vezetien soha, de egyéni, merész vállalkozásokban több kimagasló eredményt 
mutat fel. 

3. ábra. — Olasz zsebtengeralattjáró amint kikötni készül; látható a parancsnoki 
állás, a periszkóp, a nyi tott búvónyilás, a parancsnoki torony és a két torpedó. 

Italienisches kleines U-Boot im Schwarzen Meere. 
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í. Zsebtengeralattjárók. 
A pearl-harbouri amerikai flottatámpont ellen 1941. december 8-án végre-

ha j to t t japán támadás alkalmával ismertük meg első ízben e félelmetes harci-
eszköznek, az „öngyilkos hajórajnak" romboló hatását. Ennek a közvetlen a 
víz színe alatt haladó kis naszádnak változata az olasz zsebtengeralattjáró, 
amely 5 személyes és két, a fedélzeten elhelyezett torpedóval felszerelve a töb-
bek között az algiri kikötőbe hatolt ez év elején és ott nagy rombolást végzett 
a hajóparkban. A 3-ik ábra ily, kb. 100 lóerős naszádot ábrázol, felmerült álla-
potban egy feketetengeri kikötőben, ahova szétszerelt állapotban szállították. 

2. Gyorsnaszádok. 
Az olasz gyorsnaszádok, a Motoscafi anti sommergibili, röviden MAS-ok, 

főkép a tengeralattjárók támadására készült kisméretű, nagysebességű naszá-
dok. Részletsebb adatokat A TENGER-ben már közöltünk.2 Itt csak még fel-
említjük. hogy ily típusú csónakoknak esett áldozatul a „Wien" csatahajó3 

4. ábra. — Olasz rohamcsónak kis sebességgel a cél felé halad két rajta lovagló 
emberrel. 

Trieszt kikötőljében 1917. dec. 10-én és a „Szent István" csatahajónk 1918. jún. 
11-én Premuda közelében.4 Az előbbit MAS „9" két 45 cm-es torpedója süllyesz-
tette el (Rizzo kap.) az ugyanakkor a kikötőbe hatolt MAS „13" torpedói pe-
dig, amelyek a „Budapest" csatahajónak voltak szánva, nem értek célba. A 
„Szent István"-ra a MAS „15" vetette ki két torpedóját (Rizzo). 

3. Rohamcsónakok. 
Ezekből töb btípus épült. Egyik válfaja az ugrócsónak v. helyesebben 

„mászó csónak" (barchini saltatori), melyek egyike, a „Grillo" — több e ten-
geri-tank-nak is nevezett csónaktipus által 1918 elején végrehajtott sikertelen 
kísérlet után, — 1918. máj . 14-én, a pólai kikötőbe behatolt a 4 külső barrikádon 
hernyótalpas szerkezetével átkúszva, de az utolsó 5-ik záróvonal előtt őrhajók 
ágyútüzében elsüllyedt. Szerkezete hernyótalpas volt. 

1 A TENGER 1942. 11. old. 
2 A TENGER 1940. 69. és 76. old. 
s A TENGER 1934. 53. old. és Storia della marina italiana 1914—18, L'illus-

trazione ital. 15. nov. 1925. 
" ATENGER 1940. 76. old. és Sokol, Österr.-Ungarns Seekrieg 1914—18. 
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Egy másik válfa ja a rohamcsónakoknak, a „Mezzi d'assaltok"-nak neve-
zett motorcsónakok, amelyek első ízben 1941. márciusában a krétai Szuda-
öbölbe hatoltak be és süllyseztettek el több hajót.6 

A csónak, amelynek mellső részében van a robbanó töltet elhelyezve, a 
kiszemelt cél felé halad nagy szebességgel, miután a gépkezelőt ülésével együtt 
amely egyszersmind mentő szerkezet is, kivetette. 
Egy további típusa a 4. ábrában látható, — részben a víz színe a la t t haladó, 
sűrí tet t levegővel működő motorral haj to t t torpedószerű alkotmány, amelyen 
a két személy lovagló helyzetbein és búváröltözetben ül. A célhoz közel érve, 
a csónakot a személyzet elhagyja v. pedig, amint az a „Viribus unitis" csata-
hajónak 1918. november 3-án, a pólai kikötőben eszközölt elsüllyesztése alkal-
mával is történt, a magukkal vonszolt robbantó aknát az egyik ember a hajó-
hoz erősítette, majd úszva távozott. Ez természetesen könnyeb volt a kellőleg 
nem őrzött hajónál, ahol a széthullásban lévő tengerészeinél a fegyelem meg-
bontott, a régi személyzet egy része már elhagyta helyét és az anarchia szel-
leme ütötte fel uralmát. A támadók a készüléket elsüllyesztették, maguk pedig 
úszva igyekeztek menekülni. Később elfogták őket és csodálkozva hallották, 
hogy a fegyverszünet megkötése után (nov. 1.) ha j to t ták vére a robbantást. 

Mladiáta. 
A „Simferopol" (ex „Magyar Vitéz") 4.000 tonnás tengeri ha jó augusztus 

havában elkészült és üres állapotban az Aldunára vitték, hogy onnan tengeri 
szolgálatát megkezdje. Testvérhajója befejezés előtt áll. Ennek a hajótípusnak 
adatait már korábban közöltük. (A TENGER, 1940. 92. old. és 1942. 44. és 61.) 
A korszerű, szép kivitelű, diesel-elektromos hajó a Ganz-gyár telepén a Germ. 
Lloyd előírásainak megfelelően készült. 

FOLYÓIRATSZEMLE: 
Annalen d. Hydrorg. u. marit. Meteor. 1943. H. 4/6. — Böhnecke, Auf-

triebs wassergebiete im Atlantischen Ozean. — Bűdéi, Das Eis i. Kaspisee. — 
Dietrich, Über ozeanische Gezeitenenscheinungen. -— Maurer, Zur Funkortung 
n. Eingenpeilung nach 3 Sendern. — Neumann, Über d. Stabil, d. Wasserschich-
tung i. Schwarzen Meere. — Wattenberg. Neue Wege z. Messung d. Salzgehal-
tes u. d. Temperatur des Meerwassers. — Schulz, Die hydrorgr. Ergebn. d. 
Ostseefahrt d. Vermessungsschiffes „Panther" 1924. és több más cikke a Fritz 
Conrád emlékfüzetnek. 

Marine Rundschau, 1943. aug. — Schmitt. Die letzte globale Linie. — 
Über Grösse u. Tatén japanischer Admirale. — Goerne, Britisch-amerikan. Lan-
dungs u. Invasionsboote. Britischer-Kriesschiffbau. 

Tijdschrift v. h. nederl. arrdijkskg. gen., Amsterdam. Sept. 1943. — Klei-
weg, Aainteekeningen betr. h. gebuik v. een menschelijken schedel i. d. Nerdl. 
— Ind. Archip. — Naerssen, De overvaartplaaítsen aan de Solo-rivir. — Canne-
burg, Tasman, s kaa r t van zijn Austr . ontdekkigen. 

Külügyi Szemle. 1943. szept. 5. sz. Lutter, Hadicélok-békecélok. Gál, 
Erdély egy kulcskérdés. — Remetei, Dél-szlávság. — Auer, Nem védelmezett 
városok bombázása. — Csonka, Nemzetk. együttműk. a háború után. Angol-
amerik. elgond. — Polzovits, A háborús bűnösök felelősségrevonásának kérdé-
séhez és több korszerű kisebb közlemény. 

Kárpátmedence. 1943. szept. — Osy-Obrding, Erdély gazdas. élete.— Taba 
Az ú j Európa elmélete. — Beller, Impérium Hungaricum és érdekes világgaz-
dasági szemle. • 

A TENGER, 1942. 55. old. 



A TENGER, Das MEER, Zeitschrift f. Marine u. Meereskunde, Organ des 
Ungarischen Adria Vereines. Prásident u. Schriftleiter: A. Johannes Mla-
diáta, Oberst-Ingenieur, Budapest, XII., Zugligeti-út 41. — Wir bitten alle, 
auf das Blatt A TENGER bezughabenden Zuschriften sowie Tauschexem-

plare an obige Adresse senden zu wollen. 

INHALT: 
Seite 

Mladiáta: Der Schlachtkreuzer u. dessen grösster Vertreter „Hood" 
mit 3 Abbildungen — — -— — — — — — — — — 49 

Papp K.: Das Meer als biologischer Faktor bei der Verbreitung des 
Mecynotarsus auf der östlichen Hemispháre mit 1 Karte — — 56 

ZEITSCHRIFTENSCHAU: 
Die fünfzigste Jahreswende der Eröffnung des Kanales voin Korinth 62 
Die kleineren Sonderkampfmitteln der italienischen Kriegsmarii\e mit 

2 Abbildungen — — — — — — _ _ _ _ _ — — — 62 

KLEINERE MITTEILUNGEN: 
- Siehe den Text auf Seite 2 d. Umschlages. 

F E L H Í V Á S ! 

A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek megfe-
lelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak feltárásában," 
tudományos kutatásban és ismeretük terjesztésében eredményesen közre-
működni, ha elsősorban tagjai a szerény tagdíjnak pontos befizetésével, 
azután irodalmi és kutató munkájukkal azt támogat ják. 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt tagjainkra, akik az egye-
sület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a hajózással kap-
csolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akiknek anyagi helyzete 
az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig megfelelő készültséggel ren-
delkeznek, azokat kérjük a tudományos irodalmi közreműködésre is. 
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K É R E L E M ! 
Felkérjük azon régebbi tisztelt tagjainkat, akik A TENGER 1924. 

évf. 1/6. sz. füzetét — több nem jelent meg — nélkülözni tudják, szíves-
kedjenek azt A TENGER szerkesztőségének beküldeni. Ennek ellenében 
kívánat szerint valamely Magyar Adria Egyesület-i kiadványt vagy újabb 
füzetet küldünk nekik. 

Mindazon régebbi tagok (1938 óta), akiknél egyes füzetek elkallód-
tak, vagy akik ezeket tovább adták, de az utolsó 5 évf. füzeteit egy kö-
tetbe kötve szeretnék, forduljanak a szerkesztőséghez e kívánságukkal. 
Ha több tag jelentkezik, úgy a MAE kész a lap eszméinek terjesztését 
szolgálva, ezt a kötetet félvászon kötésben csak 10.— pengőnek csekk 
ú t ján történenlő beküldése ellenében, tehát rendkívül kedvezményes áron, 
adni. 

Utánnyorríás 
csak a szerkesztő engedélyével és a szerző, illetve a lap megnevezésével. 

Könyvtár: VIII., Baross-utca 13. — Csütörtök 3—6 óráig. 
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A FEKETE-TENGER FELSZÍNI ÁRAMLÁSAI. 

Irta: Mladiáta A. J. 
főkapitány 

(1 térképjel) 
„Ha az óceánnak egy része mozgásba 

jön, akkor mozog az egész óceán." 
(Varenius) 

1. A Fekete-tenger medencéje, mely a föld történetének újabb korá-
ban alakult ki, redőtöréses besüppedés által jött létre. A Földközi-tenger 
e melléktengerét az előbbivel csak a Boszporusz szűk csatornája köti ösz-
sze Felülete az Azovi-tengerrel együtt 453.000 km2. Par t ja i kevéssé tago-
zottak. Északon és északnyugaton laposak, ahol elsüllyedt folyamtorko-
latok sekély, szinte álló vizű limán-okat képeznek, keleten pedig a Kauká-
zus lejtőjén meredekebbek. A görögök a sok vihar és köd miatt régebben 
„pontos axeinos"'-nak, barátságtalannak nevezték, innen ered mai neve 
is. Hossza 1200 km, legnagyobb mélysége 2240 m. Szigete csak néhány 
van. Az árapály jelentéktelen. A Fekete-tenger a Duna zuhatagos szaka-
szának némi szabályozása után már régebb idő óta Magyarország életteré-
hez tartozott, újabban pedig a duna-tengerjáró hajózás fellendülésével, 
jelentősége gazdasági szempontból csak még fokozódott. 

2. A tengeráramlásokat kozmikus és geofizikai tényezők hozzák létre 
és tar t ják fenn. Az előbbihez tartozik a hold és nap vonzóereje által elő-
idézett tengerjárás v. árapály jelensége, amely időszakos jellegű, nagy 
víztömegeket mozgat és egyes óceáni partokon vagy folyamtorkolatokban 
hatalmas erejű és sebességű áramlásokat okoz. Az Északi-tengeren pld., 
ahol a dagálymagasság kb. 1.5 m. csak alig 0.5 mérföldes áramot kelt, 
míg az Orkney-szigeteket Angliától elválasztó Pentland Firth-ben 11 
mfd.-es áramlást is megfigyeltek. A folyamtorkolatokba betörő dagály-
áramlások, a torlóárak, helyenkint rendkívüli vízszintemelkedést okoznak, 
amelyek pld. az Amazonnál, ahol pororoca-nak nevezik, több száz kilomé-

1 TtOVTOJ á§EWO{ 
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terre a torkolattól is éreztetik hatásukat. A Seine tolóárja (mascaret) 
30 km órasebességgel halad. E magas árhullámoknak energiáját erőmű-
vek létesítésére használták fel2 (Severn torkolat a Bristol csatornában, 
Husum Schleswig-Holstein-ban, Cobscook az amerikai Maine-államban). 
A geofizikai tényezők közt a szelek mozgása, továbbá a víz fizikai tulaj-
donságai, mint a hőmérséklet, sótartalom és ezeknek eredője, a sűrűség, 
valamint a földgolyó forgása tengelye körül, a legfontosabbak. A hőfok-
ill. sűrűség-változással kapcsolatos mozgását a tengernek általában kon-
vektiósáramlásnak nevezzük. 

Újabban gradiensáramlásnak nevezik a ritkább, tehát magasabb 
szintű víznek a sűrűbb, mélyebben fekvő vízszint felé való áramlását. 
Ilyen pld. az Atlanti- ill. Golfáramlás is, amelyre azonkívül a szél is ha-
tást gyakorol. A földrészek egyenlőtlen elhelyezése következtében a víz-
szint nem tiszta forgásellipszoid, hanem attól eltérő, szabálytalan felületű 
geoid. A tengerszint e szárazföldek tömegvonzása miatt magasabb a par-
tok mentén, mint a tengerek belsejében, amely különbözet kb. 100 m-t 
érhet el. Ezt a vízszint befolyásolja továbbá még a csapadék, a szélnyo-
más, az említett árapály, a besugárzás és a víz vegyi alkata, sűrűsége és 
hőfoka. Módosítólag hat a Föld tengelyforgása is, amiért is minden az 
egyenlítő felé mozgó test az északi féltekén jobbfelé, a déli féltekén bal-
felé tér ki, tehát az ily áramlások iránya nyugatfelé terelődik. Az eltere-
lés mértékét a következő reláció jellemzi: E = 2. S. v. sin a, ahol ,,S" a 
szögsebességet, „v" az áramló víz sebességét m/s-ban és ,,a" pedig a föld-
rajzi szélességet jelzik. 

3. A Fekete-tenger ózeánográfiai viszonyai és absolut topográfiája 
A fenti általános tengertani megjegyzések után tér jünk immár á t a Fe-
kete-tenger különleges tengertani jellemzőinek ismertetésére. A Fekete-
tengert a Marmara-tengerrel a Boszporusz csatorna a 42—48 m mélyen 
fekvő küszöbén át köti össze, amely az 57 m küszöbmagasságú Dardanellá-
kon át az Égei-tengerrel közlekedik. A Boszporuszban a délnyugat felé, 
tehát kifelé haladó felületi áram sebessége (Makaroff, 1885) 1.2—2 m/s, 
napi és évi periodicitással. Maximuma a kora délutáni órákra esik. A felső 
áram sótartalma 20 ezrelék, az ellenkező irányú alsó áramé pedig 36— 
38 ezrelék. E két áramlat határfelülete a déli végén 20 m, az északi bejá-
ratnál kb. 40 m mélyen fekszik, teihát erősen lejt a Fekete-tenger felé. 
A sebesség Istanbul előtt: a felületen 123 cm/s, 20 m mélységben 0 m, 
az alsó áramé pedig 25 m-nél a legnagyobb, 73 m/s, 40 m-nél pedig 13 
m/s. Csak erős DNY.-i viharok szorítják a felső áramot néha vissza és 
így juthat nagyobb mennyiségű sódús víz a Fekete-tenger medencéjébe. 

Az áramlások megfigyelése közvetve vagy közvetett úton történik. 
Az első csoportba tartoznak a hajó földrajzi helymeghatározásából és az 
ismeretes vagy mért hajósebesség és menetirány adatainak összevetéséből 
nyert hajónapló-bejegyzések. Pontosabb eredményt adnak a különféle 
üveg v. fémlemezből készült úszók, erős bedugaszolt palackok (Monaeoi 

2 A Tenger, 1937. I—III. 
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herceg palackja vagy Michell úszója) továbbá Nansen, Pettersson, Witt-
ing v. Ekman-féle áramlásmérő készülékek regisztráló szerkezettel. 

Mindezen műszerekkel mérések azonban csak kis számban végezhe-
tők. s ezek sok hibaforrással bírnak. Ezért újabban a Tengerkutatás ál-
landó nemzetközi tanácsának javaslata szerint a hőmérséklet és sótarta-
lom mérésén alapuló módszere használják leginkább az óceánográfiai 
kutatásnál. 

E célból meghatározott szelvényekben különböző mélységben és 
nagyszámú pontban hőmérséklelmérést végeznek és vízmintát vesznek 
megfelelő műszerekkel. A sótartalmat a chlor-meghatározásból számítás 
út ján állapítják meg Knudsen módszerrel. S = 0.03+1.8053 Cl. Az ered-
ményt azután a mért hőfokkal együtt a Nansen-diagrammba bejegyzik. 

Az egyidejűen működő tengerkutató hajók újabb szinoptikus mé-
rései sok értékes anyagot szolgáltattak az áramlások tanulmányozása 
szempontjából. Bjerknes és Sandströmaz előbbi módon mért adatok 
alapján hidrográfiai táblázatokból nyert sűrűségeket szinoptikus térké-
pekbe vezették be és így egyenlő nyomású isobar-vonalakat, ill. felülete-
ket szerkesztettek a meteorologiai gyakorlatnak megfelelőn. 

E dinamikai módszernél a nyomás dinamikai egységéül a megadyn 
pro cm2-nek megfelelő nyomás szolgál, ezt &ar-nak nevezik, amelynek 
része a decíbar. Ez kb. ím víznyomással egyenlő. 

Ami már most a Fekete-tenger sótartalmát illeti, az a felszínen kb 
40 m-ig 18.3"/™., amely érték 900 m-ig keveset növekszik 22.5°/00-ig és 
innen a fenékig változatlan. A Boszporusz fenék küszöbjén át az Egei 
tenger nagy sótartalmú (37°/00) vize nem juthat be, hanem csak a Mar-
mara-tenger 20"/oo vize. A Fekete tenger mélyvízi régiója, nem lévén ott 
vízcsere, o^génben szegény (200 m-nél 0.45 cm3 pro lit., 2000 m-nél 6 
cm:! p. 1.), rosszul szellőzött, tehát fenékre hulló állati szerves anyagok 
ott rothadásnak indulnak és SH.-vel telítődnek. Ezért szűnik meg 185 
m-en alul minden élet.4 

4. A Fekete tenger mélységi áramlásait első ízben Wrangell és 
Spindler tanulmányozták.1 E szerint 183 m mélységben, 20 cm esésnek 
megfelelő nyomáskülönbözetet talált, ami azonban nem juthat érvényre 
a hiányzó függőleges mozgási lehetőség miatt. Rendszeres hidrográfiai 
kutatás csak 1923-ban indult meg, amelyről Kniepowitsch több tanul-
mányban számolt be." Kutatásainak eredményét egy áramlási térképbe 
foglalta, amely a felületi mozgásra vonatkozik. Neumann legújabb mun-
kájában a meglévő megfigyelési anyagot dinamikus szempontból dolgozta 
fel, ill. értékelte ki. Neumann Defant nyomán a felső 200 m-es réteget 
légkörtani analógiával „Tropcsphárá-nak, az alatta fekvő, fenékig érő 

» Annál. d. Hydrogr. 1906. 
t A Tenger, 1942. 39. old. 
s Sapiski po Hidrografi 1899. k. 26. 
« Hydrolog. Unters. i. Asowschen u. Schwarzen Meer. Moskau 1933. 
i Neumann, Ann. d. Hydrogr. u. m. M. 1943. I. - Jó irod. jegyzékkel. 
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réteget pedig a Fekete tenger „Stratosphárá-jának nevezte. E „határ-
felület" azonban nem állandó és a a sűrűségi görbék legnagyobb görbü-
letének geometriai helye. A hőmérsékletelosztás nyári görbéi 50—70 m 
mélységben jellegzetes minimumot (6.5—7.5° C) mutatnak. E mélységig 
a sűrűség is megközelítőleg állandó, 100 m-nél 8° C 300 m-nél 8.8C C, 
innen a fenékig állandó. Ez a felső 50—70 m-es réteg a thermikus ver ti-
tikális konvekciós áramok rétege, amely 0-ben dús. Az Oxygén maxi-
muma 20—30 m mélységben lép fel (7.5 cm3 1.), innen rohamosan csök-
ken 150 m-ig, ahol a kénhidrogén lép helyébe. Az alsó réteget Danil-
tchsenko és Tschigirin Redukciószónának nevezték, mert, a szulfátoknak 
a szerves anyagok carbonja által való redukciója és így a H.S képződése 
itt történik. 

Minthogy a két réteg határfelülete, amely a partok felé lesüllyed 
250 m alá is, a középen pedig a 150 m-szintre emelkedik, a felső réteg-
ben végbemenő áramlásokra, tehát annak dinamikájára jellemző, Neu-
mann e határréteg topográfiáját igyekezett megállapítani, a 0.5 cm3/l. 
H S et véve e réteg kritériumaként. 

5. A Fekete tenger felületi áramlásairól Neumann az oceánografiai 
megfigyelési anyagnak dinamikus kiértékelése után térképet szerkesztett" 
és a Fekete tenger vertikális sűrűségi felépítéséből a fizikai tengerszint 
abszolút topográfiáját határozta meg Bjerknes— Sandström már emlí-
tet t módszerével. 

A mellékelt ábrán a felszíni stacioner áramlások rendszerei jól meg-
figyelhető. 

Wissemann már 1906-ban közölt ily jellegű tanulmányt, amelyben 
a sűrűségi különbözetek és szelek által okozott felszíni áramlásokat 
vizsgálta. Szerinte az áramlásokat főkép a szelek határozzák meg, míg a 
sűrűségi — tehát tömegerők által felidézett áramlások csak másodlagos 
jellegűek volnának. Rendelkezésére csak az első orosz expedíció megfi-
gyelései állottak. Neumann, aki vizsgálatait az utóbbi években gyűjtött 
terjedelmes megfigyelési anyagra alapozta ,megdöntötte ezt a nézetet 
és megállapította, hogy a Fekete tenger áramrendszere túlnyomórészben 
a helyenként tetemes vízszintes nyomáskülönbözet eredményének tekint-
hető. Az 1890/91-es expedíciónál a hőfokmérséket Negretti—Zambra és 
Miller—Casella termométerekkel ± 0.1 "C pontossággal végezték, a víz-
próbákat Buchanan, Meyer és Wille-vízmérőkkel vették. A sűrűséget Ste-
ger-areométerrel mérték, ami a mélyebb rétegeknél nem ad elég pontos 
eredményt. Az újabb expedíciók műszerei már tökéletesebbek voltak: 
Richter billenő hőmérője, Pettersson—Nansen-vízmerítő; a Cl-t titrálás 
út ján Mohr—Knudsen szerint álalpították meg, de aréometrikus mérése-
ket is végeztek. A sűrűségmeghatározásánál nagy mélységek esetén 
azonban tévedések történtek. Használható csak a nyári hónapokban gyűj-
tött anyag volt. A július, augusztus és szeptember hónapokból 221 oceano-
gráfiai állomás adatai álltak rendelkezésre. 

s Annalen d. Hydrogr. u. mar. Met. 1942. IX. 
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A tenger bármely szintjén uralkodó erőtér jellemzésére az ott fellépő 
hidrodinamikus magasságot vagyis a sűrűségeloszlásból a vonatkozó 
isobar-felületeket kell meghatároznunk. Az egyenlő hidrodinamikus nyo-
más alatt álló felületek térbeli helyzetét dinamikus isobathák rendszeré-
vel ábrázoljuk.101118 

A gyakorlatban a dinamikus mélységek helyett azok anomáliáit szá-
mítják, vagyis azok eltérését egy 0 fokú és 35°/00 sótartalmú homogén ten-
gerétől állapítják meg. Ha a dinamikus mélység, ill. a fa j i . volumenek 
anomáliáját „e" illetve ,,d"-vel, a nyomást decibárban p-vel jelezzük, úgy 
D = D33, 0 | p + e din. méterben kifejezve. 

A „Nullréteget" vagyis azt a felületet, amelyen mozgás már nem 
lép fel, minthogy közvetlen mérésekkel nagyon nehéz annak megállapítása, 
szintén a víztömeg ócelánográfiai felépítéséből határozzák meg. E célból 
a szomszédos állomások din. mélységkülönbözetét (dD) számítás ú t ján 
állapítják meg az oceanográfiai szelvényeken. Az eredmény azt mutatta, 
hogy a szelvények dD = konst.-vonala kb. összeesik a 0.5 cm '/l. H2S görbe 
vonulatával, ehhez hasonló deformációkkal is bír és a 150—350 m-ig ter-
jelő mélységi rétegben fekszik. E rétegben tehát, amely mint fent emlí-
tettük, az élet jelenségének alsó határa, a mozgás is megszűnt. Az így 
nyert relatív topográfiai adatokat absolut topográfiai értékekre redukálva, 
megkapjuk a tenger fizikai felszínének abszolút topográfiai térképét. A 
légköri nyomáskülönbségek által előidézett deformáció csekély, mert az 
ÉNY-on —1014 mbar, DK-en 1012 mbar, ami a fizikai tengerszintnek 
2 cm-es lejtését jelenti, tehát elhanyagolható. 

Ez az abszolút topográfiai térkép dinamikus isobat/i-jaival világos 
képet ad a felső réteg dinamikájáról, tehát az abban végbemenő mozgások-
ról, áramlásokról és a tengerfelszínnek az eszményi geoid-alaktól való el-
téréséről. Mindenek előtt feltűnnek azon a tenger nyugati és keleti meden-
céjében nagy kiterjedésű besüllyedések (—2.5 din. cm), továbbá egy ki-
sbb süppedése a felszínnek a Krím-félszigettől délre. Ezzel szemben a ke-
leti partok mentén a tengerszint erősen feldombcrodik. Ha már most súr-
lódásmentes stacioner mozgást tételezünk fel, a felületi áramlások az iso-
bathokat követik, azok egymásközti távolságából pedig a gradiensáram 
sebessége is megállapítható. 

Ezt szemlélteti a közölt áramlási térkép, Neumann nyomán. Ebből 
látható, hogy a Boszporusztól a Fekete tenger medencéjének peremén, dé-
len NY-ról K-felé, tehát az óramutatóval ellenkező irányban halad egy 
nagy cirkulációs áram 10—20 cm-s sebességgel, amelyből Eregli tá ján ki-
válik egy rész, felfelé majd NY-nak tart, a part mentén délre fordulva 
a nyugati medencében végez körforgást. A peremáram Sinope-nécl, egy 

9 Dtto 1906. í v . 
10 Bjerknes—Sandström, Stat ik d. Atmosphare u. Hydrosphare, 1912. 
11 Wüst, Wiss. Erg. d. Deutsch. Atlantik-Exped. mit „Meteor" Bd. VI. T. II. 

Lg. 3. 1928. 
12 Sverdrup, Pub. f. Michelsens Inst. Nr. 26. Oslo. 
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ÉNY-ról érkező áramlással megerősítve, továbbhalad a keleti medence 
felé, majd Vona burnu-nál két É-felé haladó ágat bocsát ki, amelyek több 
részben anticiklonális örvénylő katlant alkotnak és azután a kaukázusi 
part előtt, Sotschi magasságában, ismét egyesülnek, ahol 40 cm/s-nál na-
gyobb sebességet is elérnek. A Krim-felé tovább haladó cyklonális perem-
áramnak délre bocsátott ága a keleti medencébe tér vissza, egy másik 
ága pedig a Saritsch-foktól délre egy kis ciklonális áramlást alkot. A 
Krim-et megkerülő áram azután a DK-ről jövő ággal felerősítve ÉNY-felé 
halad 30—40 cm/s-al, ma jd a 45-ik é. szél. fok tá ján , a nagy szubmarin 
platónak, kontinentális talapzatnak (self) meredek lejtőjéhez ütközve, 
ÉK-re fordul a Tarcliankut-fok felé, innen pedig a sekély öbölpartjait 
érintve halad DNY., majd D-i irányban a román-bolgár partok mentén a 
Boszporusz felé, a körforgást bezárva. Egy korábban elágazó gyengébb 
áram pedig a nyugati medence ciklonális áramkörébe torkollik. Sinope-tői 
a Meganom-fokig, a partok mentén kisebb helyi örvénylések is figyelhe-
tők meg. A román partok mentén délfelé haladó áramlást a Duna deltá-
jából kiömlő folyamvíz még növeli és így helyenként 30 cm/s sebességet 
is elér, míg a part alatt gyenge kompenzációs áramlás vonul ellenkező 
irányban. 

Az itt ábrázolt és leírt topográfiai gradiensáramrendszert a felsőbb 
rétegekben helyenként és időnként eltorzíthatják a reá telepedő, szelek ál-
tal előidézett drif táramok, de a kép lényegét ezek nem változtathatják 
meg. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Verfasser gibt nach kurzer ozeanografischer Beschreibung des 
Schwarzen Meeres, der Strömungen im Allgemeinen und der Messmethoden 
eiinen Ueberbliek über die ozeanografische Erforschung dieses Meeres in 
den letzten Jahrzehnten, mit besonderer Berücksichtigung der dynami-
schen Betrachtungsweise und der bezüglichen neusten rechnerischen Er-
mittlungen der fü r die Schiffart wichtigen Oberfláchenströme nach G. 
Neumann. 



ADALÉKOK A MAGYAR „NAJADE" EXPEDÍCIÓK ÁLTAL 
GYŰJTÖTT TÖMLŐSBÉLÜ ÁLLATOK (COELENTERATA) 

ISMERTETÉSÉHEZ, 

Ir ta: Dr. Kolosváry Gábor. 

A Magyar Adria Egyesület által 1913—14-ben a NAJADE-val ren-
dezett két expedíción gyűjtött tömlősállatokról már korlábban közölt A 
TENGER néhány ismertetést.1 Ezek kiegészítéseként közöljük, az Egye-
sület vezetője intenciójának is eleget téve, az alábbiakat a Magyar Nem-
zeti Múzeum Állattáíában őrzött anyagról. 

A tömlősbélű állatok az állatországnak igen formadús törzsét alkot-
ják. Nagy részüknek (Cnidaria) csalánozó-szerve van, de valamennyien 
sugarasan részarányosak. A tes t külső részét az ectoderma, a belsőt az 
entoderma borítja. A kettő közt kocsonyás védő- és támasztóréteg van. 
Ez a magasabb rendű formákban mesenchyma-sejteket tartalmaz. Epithe-
liális izomsejtjeik, idegkötegeik és testüregük (ősbél) jól fejlett. Szaporo-
dásuk bimbózás és ivaros nemzedékváltakozással történik. 

Az I. osztályba a hydraállatok (Hydrozoa) tartoznak. Fő formájuk 
a helyhezkötötten élő polyp (1. 1. ábra: P.). Termete karcsú, ősbele zsák-
alakú, s cl SZclJ cl körül tapogatókat visel. A polypalakból könnyen levezet-
hető a medúza forma, mely szabadon úszik (1. 1. lábra: M.). A medúza 
ősbele gastrovascularis rendszerré különült ki, amennyiben a gyomor su-
gárirányú és körirányú csatornából áll. A medúza ernyője szélén fény- és 
helyzetérző érzékszervekkel tapogatók csüngenek alá. A medúzák a polyp 
bimbózása útján keletkeznek. Megtermékenyített petéikből planula-lkrvkk 
alakulnak, melyek polypokká fejlődnek. Ha a medúzák, mint a polyp tes-
tén képződött bimbók csökevényesek maradnak, akkor ivarsejtképző szerv-
részekké alakulnak át és a nevük gonophoron, vagy sporosarc. A polypok 
sok esetben telepet alkotnak (Hydrocaulus, Hydrorliiza). Rendek: Ilyd-
rariák, Hydrocoralliák, Tubularidák, Campanidaridák, Tracliymeduzák és 
telepes-medúzák vagy Syphonophorák. 

A II. osztályba a Scyphozoák tartoznak. Két alosztályuk van: Scy-
pliomeduzák és virágállatok (Anthozoa). Az előbbiek társasága polypr.em-
zetségben szegény. Az ecto- és entoderma közt jól fejlett kocsonyás közti-
szövet alakul ki. Fejlett fényérző szervük, szagló gödröcskéjük és helyzet-
érző szervük van. Ellentétben a hydraállatokkal: ivarsejtjeik entoderma 

i A Tenger, 1937. dr. Pax. Die Krustenanemonen d. ungarischen Terminfahrten. 
A Tenger, 1938. dr. Pell M. Az Adria Hydromedusái, 
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,Sz Í /V .-Sz 

1. ábra. - P - a polyp alak sematikus hosszmetazete. ec = ectoderma, külbör (feke-
tén ábrázolva), en = entoderma, belső bőr (vonalkázva), t = tapogató. Sz = száj-
nyílás, mely a zsákalakú gyomorba vezet. — A polypalak szájával és tapogatóival 
fölfelé helyezkedik el, aljával pedig a talajra, v a g y a polyptelep ágaira tapad. — 
M a medúza alak hosszmetszel:', t = tapogató, ec — ectoderma (feketén ábrázolva), 
en — entoderma (vonalkázva), k kocsonyás közt i -anyag (pontozva), kcs = kör-
csatorna. gy = gyomor üreg. v = vitorla (ectodsrmaredö). Sz = szájnyílás a nyélen 
(ny) . — A medúza alak fordítva úszik a vízben, azaz szájnyílással lefelé, a medúza 
korong tetejével pedig felfelé. Tapogatói tehát lefelé irányulnak. 

Selenka -Goldschmidt után rajzolta a szerző. 
2. ábra. — Alcyonium palmatum adriaticum. a = a polyptelep habitusképe, 
természet után rajzolva; a képen látható fekete vonalkák megannyi polyp állategye-
dek. cs = csalántokok képe (az Alcyonium palmatum palmatuméi nagyobbak és egy-
formák; az adriai a,'fajéi kétfélék, amint azt az ábra mutatja) , b = polypocska. t e= 
tapogatók (8 drb.); g- = garattölcsér; s = sövények a testben; o = vázfej vonalkás 
mészlemezekkel. Az Alcyonium palmatum palmatum és adriaticum között nagyjá-
ban a habitusban az a különbság, hogy az adriaticum a lfaj vörösebb szineződésü, az 

alak nyúlánkabb, a palmatum alfaj ellenben zömökebb és világosabb. J4X 
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3. ábra. — A Muricea placomus nevü v i rágá l l a t polypjai. a = jól fej let t polyp, t = a 
polyp bázisa, mellyel a telep ágaihoz t apad , s = a szájnyí lása , b = a szá jnyí lás t el-
t a k a r ó fedő egyik lemezkéje (8 ilyen v a n ) ; c = egy f i a t a l abb polyp; d •= a mész-
lemezkék elerndezödésének rendszere vál tozatosan. 25X 

Természe t u tán ra jzo l ta a szerző. 
!f. ábra. — Balanophyllia italica. Polyptelep habitus képe. s r= szájnyilás; f = felső-
rész jelentékeny szemcsézettel ; a == r á n ő t t a lgák; b = r ánö t t niohaállat telep; t t= 

törzs ; cs = r ánö t t csöféreg-hüvelyek. 15X 
5. ábra — Balanophyllia verrucaria (kavicson) , t = törzs; s = szájnyi lás-perem; a = 
a lga : f = fé regcs igaház a törzs külső felületének bordáza ta jelentéktelenül csem-

csézet t . 25 X 

eredésűek. Rendek: Cubomeduzák, Stauromeduzák, Coronaták és Disco-
medúzák. 

A virágállatok (Anthozoa) a tulajdonképpeni korállok. A polvp 
(mely sokadmagával a koráll ágain ül) gyomorüregét ectodermális sö-
vények kamrákra osztják. A sövények szabad végén mesentériális filu-
mentumok vannak. A sövényekben pedig az ivarteirmékek képződnek. Csa-
lánozó szervük jól fejlett. Izomzatuk erős. Rendek: Octocorallia és Hexa-
corallia. Utóbbiak alkotják a kő- azaz sziget- és zátonyépítő korállok nagy 
csoportját (Madrevoraria). 

III. osztályba a csalánszerv-nélküli bordás medúzák tartoznak. Tu-
dományos nevük Ctenophora. Csalánszerveik helyett ragasztó-fogó szer-
veik alakultak ki. Himnősek és áttetsző, lebegő (pelagikus) lények. Testük 
meridiánus bordázattal ékesítvék. Olykor hosszú és összehuzékony állatok. 
Ide tartozik a csodaszép Vénusz-öve (Cestum Veneris). 

A még közzé nem te t t „Najade" tömlősbélű-ál la tanyag a követekző: 
A fa jok neve (Arten Namen). Termőhely (Fundort). Dátum. Mélység (Tiefe). 

Hydrozoa: 

Diphyes Sieboldi Áll. III. 1. 1914. ? 

Scyphozoa: 
Rhizostoma pulmo AgassizPróbaút F. 3. 1913. X. 11.. ? 
Aurelia aurita Lamarck Quarnerolo 1914. V. 7—8. 78—80 m. 
Aequorea Forskalea Peron 
& Lesueur Can. Mezzo 1913. X. 29. Felszínen. 
Alcyonium palmatum ad-
riaticum Kükenthal Buccarii öböl 1914. ? 
Alcyonium palmatum ad-
riaticum Kükenthal 3elagosa Cajolal914. 89. m 
Alcyonium palmatum ad-
riaticum Kükenthal Áll. B. 3. 1914. 45 m. 
Muricea placomus (Linné) Áll. B. 26. 1913. X. 28. ? 
Plumularia Kirchenpaueri 
Heller Áll. B. 23. 1913. ? 
Plumularia Kirchenpaueri Áll. B. 31. 
Heller Can. d. Corsia 1914. V. 8. 63—114 m. 
Palithoa axinellae 
O. Schmidt Pelagosa Cajolal914. IV. 25. 98 m. 
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2. tábla. 

Plumularia Kirchenpaueri Heller. Term. nagys. Mladiáta felvétele. 
A magyar ,,Najade"-expedició gyűjtéséből. 



A magyar „Najade"-expedició gyűjtéséből. 
Muricea placomus Linné, Term. nagys. Mladiáta felvétele. 
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Balanophyllia verrucaria Can. d. Corsia 1914. V. 8. 63—114 m. 
Balanophyllia italica 
M. Edwards & Haimo Áll. B. 3. 1914. 45 m. 
Balanophyllia italica 
M. Edwards & Haime Can. d. Mezzo 1913. X. 27. 53 m. 
Balanophyllia italica Busi és St. An-
M. Edwards á Haime drea között 1914. IV. 24. 

A „Najade" expedícióik által gyűjtött, eddig fel nem dolgozott töm-
lősbélű állatainak fajszáma tehát összesen 10. Leggyakoribbnak bizonyul-
tak az Alcyonium palmatum adriaticum, Plumularia Kirchenpaueri és a 
Balanophyllia italica. 

Ritkább f a j a Balanophyllia verrucaria, mely a Corsia csatornából 
származik. Az alábbiakban, néhány mondatban a megemlítésre méltó meg-
jegyzéseinket mondjuk el. 

Ami tehát a „Najade"-val gyűjtötte; fajok ökologiai viszonyait illeti 
a következőket jegyezhetem fel: 

Az Alcyonium palmatum adriaticum-ot a kotróháló mészalgás, bryo-
zoás talajról szedte fel. Ez a f a j szeret különben üres csigahéjakon (Aporr-
hais pes pelicani) és sziklás talajon megtelepedni. A legújabb kutatások 
(Frenzel2) kiderítették, hogy az adriai Alcyonium palmatum nem külön 
faj , mint azt Kükenthal vélte, hanem az atlanti fajnak egyik adriai, bei-
honos alfaja (endemizmus. Spalatoban a szerző szerpulás, bryozoás és 
balanophylliás mészkőről gyűjtötte. 

A Rliizostoma pulmot (synonimája R. Cuvieri) a „Najade" annak-
idején egy kis hallal az ernyője alatt, gyűjtötte. Ezt a medúzát jellemzi 
az, hogy ilyen kis halacskák ernyője oltalma alatt élnek. 

A Palithoa axinellae-re jellemző, hogy együttélésben van Axinella 
szivacsokkal. Példányaink egy Axinella damicornis szivacson ülnek. Első 
tekinetre nem is látszanak külön állatoknak, hanem a kis polypocskák 
olybbá hatnak, mint a szivacs beteges daganatai. Kárt a szivacsban nem 
tesznek. 

A Balanophyllia verrucaria ritkább f a j és főleg az Adria keleti part-
jai mentén honos. A „A7ajade"-példányok szivacs és mészalga asszociá-
ciójában találtattak. Sajnos, a formol, melyben sokáig álltak, kissé meg-
rongálta őket. 

A Balanophyllia italica közönségesebb. Ez az egyedül élő és kehely 
alakú, kővázú polyp, üres csiga és kagylóhéjakon telepedik meg. A „Na-
jade"-példányok Aporrhais pes pelicani héján ülnek, s mészalgákkal, bryo-
zoákkal, algákkal, Vermetus-okkal társulnak. 

Leidenforst* első beszámolójában olvashatjuk, hogy a felsorolt fa-
jokon kívül a Can. di Mezzoban 60 m. mélyről Pennatula-1 is felszínre hoz-

2 Frenzel, G.: Die systematischc Stellung des adriatischen Alcyonium. Not. Ist. 
Biol. Rovigna, Vol. 2. No. 6. 1937. 

3 Leidenfrost, Gy.: Az első magyar Adria-Expeditió „A Tenger". 1914. III—IV. 
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ták Turritellával és Dentaliummal vegyesen. Az Aurelia auritát is említi 
még a Can. d. Corsiából. 

Muricea placomus. Telepe f a a l a k ú a n elágazó. Ága i belül hengeres 
s á rga tengelyvázzal, felszínén meszes, b a r n a coensnchy mával. Ebből emel-
kednek ki az egyes polypok (3. á b r a ) . Ezeknek egyszerű, szemcsézet t 
mésztes teeskéik vannak , melyek szá jkö rü l hegyesen végződnek. A tapasz tó 
fedőt jel legzetes képletek a lko t j ák (3. á b r a b . ) . Dúsan elágazó ágai közöt t 
algák, Ophiothrixok, Amphiurák, Serpulák s egyéb mikroorgan izmusok te-
lepednek meg. A polypok leginkább az ágasbogas telep te te jén ülnek, s 
m á r kézi nagyí tó a l a t t l á tn i lehet t ü skés külde jüket . A telep az a l j za thoz 
a r ány l ag kis felület tel t apad , n a g y s á g a több deciméter . Mésztesitecskéik 
hosszúkásak , oválisak és f i noman szemcsézet tek. Különösen az Adr ia ke-
leti p a r t j a i mentén o t thonosak . 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

E s wird über die Coelenteraten ber ichte t , welche bei den vom Unga-
r ischen Adr ia Verein (Magyar A d r i a Egyesü le t ) ve rans ta l t e t en zwei Ter-
m i n f a h r t e n der „ N A J A D E " 1913—14 in der Adr ia gesammel t und über 
welche bisher noch n ich t ber ich te t wurde. 

E ine kurze zcolcgische Beschre ibung dieser T i e r g a t t u n g is t voran-
gestel l t . 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

A MAE november 13-án, VIII., Baross 13. alatt, szép számú, előkelő kö-
zönség által látogatott, Kultúrfilmbemutatóval egybekötött előadást rendezett, 
melynek tárgyát biológiai és ozeanografiai képek a tenger világából és tengeré-
szet-technikai alkotások képezték. Előadója dr. Koch Nándor, tanker. főigazgató, 
a MAE érdemes alelnöke volt, a vetítést pedig Bodnár Lajos főtanácsos úr szí-
veskedett vállalni. Az előadó rövid film-pedagógiai bevezetése után pompás 
mozgóképek sorozatában szemlélhette a közönség az ár-apály jelenségeit, a hold 
és a nap vonzóerejének hatásait, a Csendes óceán Marquesas-szigetcsoportjának 
érdekes állatvilágát, a tüskebőrűek, gyöngykagylók, tömlősállatok, polipok, me-
dúzák, kagylók, csigák, a galapagosi óriás teknősök és a fókák életének sokrétű 
megnyilvánulásait, a tenger mélyén szüntelen lejátszódó létért való küzdelem 
több megkapó példáját, a hómár és rák, a pagurus és hüvelykagyló, a cápa és 
polip harcát, a chilei és perui partok előtti szigeteken nagy tömegekben élő ma-
darak világát, majd a Panama-csatorna munkálatainak befejező részleteit, a 
kamarazsilipek működését és az utolsó védő gátak lerobbantását. 

Bevezetőül a MAE elnöke, Mladiáta főkapitány, az egyesület célkitűzéseiről 
mondott néhány szót, hangsúlyozva a tengeri vonatkozású kérdések tárgyalásá-
nak kultúrális jelentőségét. 

Ide tartoznak az oceanográfiai, biológiai, valamint a hajózási és tengerészeti 
műszaki alkotásokkal kapcsolatos problémák, tudományos kutatások előmozdí-
tása, azok támogatása, feldolgozása és a vonatkozó ismeretek terjesztése. De 
nem kevésbbé fontos nemzetpolitikai feladata a MAE-nek, saját történelmünk 
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múltjából és más nemzetek történelméből merített példákkal megvilágítani a 
tenger jelentőségét a népek életében és annak a magyar nemzeti tudatnak örök 
lángját éleszteni a magyarság lelkében, hogy tengerpart nélkül csonka a nem-
zeti lét. Ezeknek a célkitűzéseknek szolgálatában álltak a bemutatott kultúr-
filmek is. 

A közönség a közel 2 órás tanulságos előadást feszült figyelemmel szemlélte 
és hallgatta, végezetül élénk tetszésnyilvánításának adott kifejezést, az elnök 
pedig az előadó és vetítő uraknak mondott meleg köszönetet. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Motoros jachtot küldött a Német birodalom vezére a Kormányzó Űr 75-ik 
születésnapjára, amelyet október 16-án adott át Visegrádon, ünnepélyes keretek 
között a Führer megbízásából Raeder vezértengernagy és Meissner birodalmi 
miniszter, egyben tolmácsolta a német népnek és Vezérének jókívánságait. A la-
kályos, fehérre mázolt, sárga kéményű, díszes kiállítsú jacht Ruthof hajógyárá-
ban, Regensburgban épült; 40 m hosszú, két csavaros, amelyeket egy-egy 250 
lóerejü Motor-Werke-Mannheim (MWM) típusú Dieselmotor hajt. A tágas fedél-
zeti (felépítményben) van szalon, két lakófülke és mellékhelyiségek, valamivel 
magasabban fekvő kormányállás és hátul a kis fedélzeti fedett társalgó. A fedél-
zet alat t elől a személyzeti helyiségeket, majd hátrább a folyosót, ill. lejárót, a 
hátsó fedett szalont, a konyhát, a hűtő berendezést és hat vendég-kabint he-
lyeztek el. 

Tengeri charta felállítását sürgeti a Daily Mail, mert valami aggodalom 
gyötri Anglia jövő tengeri hatalmát illetőleg. Ezért azt javasolja, hogy a néme-
teknek meg kellene tiltani a legeredményesebben küzdő fegyvernemnek a ten-
geralattjárónak, a torpedóknak és aknáknak gyártását és használatát és hogy 
gazdaságilag se léphessen fel versenytársként, az ú j német kereskedelmi flotta 
építését. A washingtoni tengerészeti egyezményt megelőző angol törekvésekre 
kell önkéntelenül gondolnunk e naiv, de annál áttetszőbb tendenciájú kívánságok 
hallattára, amikor Albion a tengeralattjárók teljes megszüntetését szorgalmazta, 
amelyek a féltett sea power-t, Anglia tengeri hatalmát, alaposan megtépázták 
az első világháború alkalmával. De szövetséges társaival akkor sem tudott meg-
egyezni már e tekintetben, mert azok nem mondhattak le a kisebb, gyengébb 
nemzetek e hatékony védelmi eszközéről. Mindenesetre e kívánság is a régi brit 
politika irányvonalában fekszik, hogy vetélytársait először lefegyverezze és az-
után mint tehetetlen bábot leigázza. Még hozzáfűzzük, hogy az Atlanti Chartá-t 
sem ismerte el a Szovjet, de az USA köztársasági pá r t j a sem, ami a jövendő 
elnökválasztásnál fellépő köztársasági párti Willkie-re való tekintettel, nem va-
lami épületes kilátás az európai kisebb nemzetek számára. 

A svéd kereskedelmi hajózás szünetelése a Skagerrakon át ama német 
katonai intézkedések következménye, amelyeket a Göteborg kikötőjébe régebben 
befutott két norvég hajó, a LIONEL és VICTORIA újbóli kifutásának megaka-
dályozására októberben végrehajtottak. Ezek a hajók ez év tavaszán ugyanis 
egyizben már megkísérelték a szökést, de akkor német őrhajók visszatérésre 
kényszerítették, másrészt a svéd kormány csak október 15-ig vállalt kezességet 
azért, hogy ez a szökés meg ne ismétlődhessék. E határidő elmultával tehát a 
menekülési kísérlet meghiúsítására újabb intézkedésre volt szükség, amely lé-
nyegében a svéd hajók számára a szabad kíséretet megszüntetik. 
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Az angol hadihajók aránytalanul megnövekedett építési költségeit, illetve 
a hajógyárak túl nagy nyereségét kifogásolta a parlamenti bizottság, amennyi-
ben megállapította, hogy egyes magáncégek tiszta nyeresége a 40—80% között 
volt. Ezt a túlzott követelést a tengernagyi hivatal sem tudta megakadályozni. 

FOLYÓIRAT- É S KÖNYVSZEMLE: 

Szalay László: Barátunk és ellenségünk az állat. A kir. magyar. Egyetemi 
Nyomda kiadása 252 oldal terjedelemben, számos rajzzal és fényképpel, a Ma-
gyar Könyvbarátok Egyesülete számára. 

Az a körülmény, hogy ezt a legújabb magyar, állattani tárgyú könyvet „ \ 
TENGER"-ben ismertetjük, abban leli magyarázatát, hogy szerző benne sok oly 
tengeri állatról is ír, melyek az emberrel hasznossági, kártékony s egyéb viszony-
ban állanak. A tenger iránt érdeklődők e könyvben sok felette érdekes adatot 
találnak, ezért a tenger barátjainak melegen ajánl juk. A többek között a zöld 
palolo, a molukki rák, a norvég rák, tüskebőrűek, a homár, a tengeri makk, a 
sokféle pompás tengeri kagyló és csiga, a polyp, a hering- és bálnavadászat, a 
nemes koráll, a fizéter, a medvefóka, a muréna, a mérges pókhal, a nagy szikla-
hal, a szemölcsös bűvészhal, a mérges rája élete nemcsak megkapó leírásban, 
tárul elénk, hanem pompás képek is gyönyörködtetik az olvasót. Ezenkívül szá-
mos exotikus állat és exotikus betegség, majd exotikus népek állatokkal kapcso-
latos szokásai visznek el minket messze tengerentúli tájakra. E könyv olvasása 
után úgy érezzük magunkat, mintha egy szép túrahajóval utaztuk volna körül 
az egész földet. Kolosváry Gábor. 

Tijdschrift v. h. Nederl. Aardrijkskundig Gen. Amsterdam, Novb. 1943. 
Obdaijn, Volk en taal der oude Maleische ri jken in Zuid-Sumatra. Bakker, 

Over de verhouding van erosie etc. in den Midden-Morvan. 
Maríné Rundschau, Novb. 1943. — Berlin, Mittler u. S. 
Hellmer, Stand d. Kampfes u. d. ostasiat. Lebensraum. -— Wolgast, See-

macht in der Stufenfolge d. deutschen Kriegsaufgabe. — Hadeler, Die Anfánge 
d. Bordflugwesens. Bartsch, Von d. Schönheit d. Schiffes. 

Ann,alen d. Hydrogr. u. marit. Meteorologie, Berlin, Mittler u. S. H. 7. 8, 
9 u. 10. 

Maurer, Zeigt der Kompass nach den Magnetpolen der Erde ? — Defant-
Ertel, Grundleichungen des Wassergehaltes der Atmospháre. — Schott, d. 
Grundlagen e. Weltkarte d. Meeresströmungen mit einer Karte •— Heybrock, 
Neuere Unters. üb. d. Temperatur v. Gletscherflüssen. — Thiel, Dámpfung der 
Gezeiten im Flussgeschwelle der Elbe bei Hamburg d. starke Eisbildung. 

Külügyi Szemle, november 1943. Magy. Külügyi Társg. 
Török, Dunavölgyi együttműködés. — Kürthy, A kis nemzetek élethez való 

joga. — Dr. Wehberg, A jövő világszervezet problémájának jelenlegi állása. — 
Lévai, Nemzetközi légiforgalmi egyezmények. Azonkívül gazdag külpolitikai 

M. J. 
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ZEITSCHRIFTEN U. BÜCHERSCHAU: 

Siehe d. ungar. Text auf Umschlagseite 2. 

F E L H Í V Á S ! 

A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek megfe-
lelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak feltárásában, 
tudományos kutatásban és ismeretük terjesztésében eredményesen közre-
működni, ha elsősorban tagjai a szerény tagdíjnak pontos befizetésével, 
azután irodalmi és kutató munkájukkal azt támogatják. 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt tagjainkra, akik az egye-
sület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a hajózással kap-
csolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akiknek anyagi helyzete 
az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig megfelelő készültséggel ren-
delkeznek, azokat kérgük a tudományos irodalmi közreműködésre is. 

Felkérjük tehát minden tisztelt tagunkat, akik egyesületünk törek-
véseit eddig is támogatták és tagdijukat még nem fizették le, hogy azt a 
hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldozatos munka és 
anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket fenntartani, illetve 
fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület. Elnökség 
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ALAPÍTÁSI ÉV 1844 Direktion: X.fKőbányai-út39 
GYÁRTMÁNYOK: Vasúti kocsik és vasútbiztosító berendezések. Diesel-motorko-
csik. Villamos gépek. Teljes világítási és erőátviteli berendezések. Villamos moz-
donyok. Vasutak villamosítása. Transzformátorok. Villamos készülékek. Számlá-
lók. Hajók és hajógépek. Kazánok, tartányok. Hid- és vasszerkezetek. Emelő- és 
szállítóberendezések. Benzin-, petróleum-, nyersolaj-, szívógázmótorok és generá-
torok. Jármű Diesel-motorok. Szivattyúk és turbinák. Henigerszékek, hengerrovát-
koló gépek. Mezőgazdasági gépek. Aprító-, kerámiai- és téglagyári gépek. Érc és 

szélelökészítő berendezések. Hűtőgépek. Öntvények. 
ERZEUGN1SSE: Waggonbau, Diesel-Triebwagen, Elektrische Maschinen und Lo-
komotiven, Beleuchtungs- u. Kraftanlaigen, Elektrifizierung vioin Eisenba:hnen, 
Transformatoren, Schiff- u. Schiffsunaschinebau, Kessel, Brücken, Eiseninstruik-
tionen, Hebezeuge, Bagger, Saugg-asanlagen, Benzin- u. Roholmotoren, Fahrzeug-
Dieselmotoren, Pumpen, Walzenstühte, Landwirtschaftliche Maschinen, Erzeiufbe-

reitungsam 1 agen, KühImaschinén. 

Felelős kiadó: Mladiáta A. J. XII., Zugligeti-út 41. 
Beth len-nyomda rt . Budapest , I X . , Kálv in- té r 8. Műszaki igazgató: L o m b á r László. 
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