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MAGYARORSZÁG IGÉNYE A FIUMEI KIKÖTŐRE 

ÉS PARTVIDÉKÉRE. 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET MANIFESZTUMA* 

Ig a z s á g o s és tar tós b é k e nem épülhet fel népek ju t a lmazásának é s 
bün te t é sének rendszerén . S e m a hálának k i fe jezése , s e m a megtor lásnak 
a lkalmazása nem oly biztos alapja a b é k é n e k , mint a n é p e k jogos é rde -

ke inek f igye lembe vétele . Lehet jutalmazni Itáliát vagy az ú j dél-szláv 
birodalmat azzal, hogy sok k ikö tő je mellé k a p még e g y magyar kikötőt 
is, de sem e n n e k a k ikötőnek nem válnék javára , ha e lvá lasz ta tnék táp-
láló forrásától Magyarország tó l , sem a b é k e ta r tósságá t s ezzel Eu rópa 
nyuga lmát nem szolgálná, ha e g y ezer é v e s állam gazdaság i életének ilyen 
é l e tbevágóan fon tos t ényező jé tő l minden j o g és i gazság el lenére m e g -
fosz ta tnék . Ez nem lehet sem a győzők, sem általában Európa é r d e k e . 
Mer t nem Angl iának, Franc iaországnak v a g y Itáliának van s z ü k s é g e 
béké re , hanem Európának . S megérdemli a komoly megfontolás t , vá j jon 

* Egyesületünk ezt a manifesztumot 1919 február havában megküldte a magyar kor-
mánynak, angol nyelven eljuttatta az akkor Budapesten volt angol misszióhoz, a Terü-
letvédő Liga kiadta francia fordításban s gondoskodott az elterjesztéséről. A kommu-
nista uralom bukása után a manifesztumot angol és francia fordításban eljuttattuk a 
budapesti entente-missziók vezetőihez, az entente politikai megbízottjához Sir George 
Clark úrhoz, felterjesztettük a miniszterelnök és a külügyminiszter urakhoz, külön kom-
mentáló levél kíséretében eljuttattuk a magyar békedelegáció elnökéhez, gróf Apponyi 
Albert úrhoz, a Területvédő Liga szíves közvetítésével megküldtük végre mindazon 
külföldi tudományos intézeteknek és tudósoknak, amelyekkel, illetve akikkel egyesüle-
tünk a háború előtt összeköttetésben vagy csereviszonyban volt s amelyek közül föl-
említjük a következőket: Albert monacoi fejedelem, egyesületünk tiszteleti tagja, aki 
évek előtt megajándékozott nagybecsű oceanográfiái kiadványaival, a Royal Society, 
London, mely az angol kormány nevében egyesületünk könyvtárát gazdagította a világ-
hírű tengerkutató Challenger-expedició 48 nagy kötetből álló páratlan becsű kiadványaival, 
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helyes volna-e Magyarországra olyan sorsot mérni, hogy tövis legyen 
Európa tes tében? Ezt minden bizonyossággal nem a tövis, de Európa 
sinylené meg. 

A békének nemcsak igazságot, de megnyugvást is kell szolgáltatnia. 
Már pedig Magyarország sohasem nyugodhatnék bele olyan területi ren-
dezkedésbe, mely őt egyetlen tengeri kikötőjétől megfosztja s elzárja 
attól az adriai tengertől, melyhez több mint nyolcszáz éves kötelékek 
fűzik. 

Szent László magyar király ugyanis megszerezvén Chrobatiát, Bio-
gradban (a mai Zara Vecchiában) kormányzatát már 1090-ben kiterjesz-
tette a magyar tengermellékre is, ahol utóda Kálmán király 1105-ben 
Horvátország és Dalmácia királyává koronáztatta magát . A dalmát váro-
sok s köztük Tersact is — melynek oltalma alatt keletkezett a Fiumara 
vízén túl Szent Vid városa (Sanct Veith arri Pflaum) — a mai F iume — 
szívesen fogadták a magyar uralmat, mert ez alatt kereskedelmüket kiter-
jeszthették Magyarország belsejébe is s ezzel létrehozták a benső kapcsola-
tot Magyarország és a tenger között. M é g szorosabbá vált ez a kapcsolat 
az olasz Anjou-házbeli magyar királyok, nevezetesen Róbert Károly és 
I. Lajos uralkodása alatt, amidőn Magyarország politikailag is benső kapcso-
latba jutott Olaszországgal, aminek természetes következménye lett a két 
ország közt az élénkebb kereskedelmi forgalom. Az összeköttetés Levante-
árúk tekintetében folyvást igen élénk volt Magyarország és Velence közt 
s azok a harcok, melyek a magyarok és a velencei köztársaság közt 
Dalmácia birtokáért vívattak, tulajdonképpen a magyar királynak, mint a 
tenger egyik birtokosának harcai voltak az Adrián való szabad kereske-
dés jogáért. S az 1381 aug. 24.-én Turinban megkötött béke a mare libe-
rum elvének győzelmét jelentette a mare clausum felett, biztosítva magyar 
árúknak Velencébe való bevitelét s onnan húszszor annyi árúnak a kivitelét. 

I. Lajos magyar király halála után a belvillongások, de különösen a 
mind nagyobb erővel föllépő török támadások elleni küzdelem, mellyel 
Magyarország sikeresen megvédelmezte Nyugat-Európát a török hadak 
által való elözönlés ellen, lehetetlenné tette, hogy a magyarok megvédjék 

a Conseil Permanent International ponr l'exploration de la mer, Copenhague, mely ren-
desen küldi nagyértékű kiadványait, a Bergens Miiseum, Bergen, az Institute oceano-
graphique, Paris, az Instilut für Meereskunde, Berlin, az Annalen der Hydrographie u. 
marilimen Meleorologie, Hamburg, a Geographical Society, Washington, a Deparlement 
of Fisheries, Washington, a Maríné Depurtement, Washington, a National Museum, 
Washington, Carnégie-lnstitut, Washington, a philadelphiai és san-franciscoi egyetem stb. 

Egyesületünk az ezen manifesztumban kitejtett álláspontját — bárhogyan alakuljon 
is a békekötés folytán az Adriához való viszonyunk — változatlanul fenntartja s ezt a 
magyar gazdasági életbe oly mélyen belevágó kiválóan fontos kérdést s ennek kapcsán 
az önálló magyar tengerhajózás ügyét állandóan napirenden íogja tartani, bizton remélve, 
hogy a magyar társadalom ebben a nemzetfenntartó munkában nemcsak velünk fog érezni, 
de ezirányú hazafias törekvéseinkben bennünket megértően és hathatósan támogatni is fog. 

A régi jelszót nem hagyjuk letörölni, avagy elhomályosítani, sőt annál fényesebb 
betűkkel írjuk fel a magyar égre: „Tengerre magyar!" Szerk. 
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dalmát birtokaikat Velence ellen, minek következtében 1432-ben az egész 
dalmát tengerpart — Ragusa kivételével — Velence uralma alá került. 
A tengermelléknek azok a részei azonban, melyek már a XIII. század óta 
Frangepán-féle birtokok voltak, úgymint Tersact, Buccari, Portoré, Novi, 
Zengg és némely adriai szigetek később is magyar uralom alatt állottak. 
Ezeknek a tengermelléki részeknek közvetlen Magyarországhoz való tarto-
zását a XVII. századbeli magyar törvények is több ízben hangsúlyozzák, 
amire az a körülmény adott okot, hogy a magyar tengermelléket képezett 
ezen partvidékeket és kikötőket az akkori német-római császári uralom 
jogtalanul Horvátországhoz tartozóknak deklarálván, a magyar fennhatóság 
alól kivonni igyekezett. A Habsburg-dinasztia ugyanis már akkor minden 
erőszakosságot elkövetett, hogy Magyarországnak tengerparti birtoklását 
s ezzel tengeri kereskedelmét meghiúsítsa. 

A török uralom ezután hosszú időre elszakította Magyarországot a 
tengertől s a régi kapcsolat csak akkor újult fel, amidőn VI. Károly német-
római császár (egyszersmind magyar király) a tengeri kereskedelem 
megalapítása céljából 1716-ban nagyobb akciót indított, megépíttette a 
Károlyvárostól Fiúméig és Buccariig vezető Karolina utat s ezzel létre-
hozta Magyarország és az Adria közt a forgalmi kapcsolatot, Triesztet 
birodalmi kikötővé fejlesztette, ott a tengeri hajóforgalmat és hajóépítést 
koncentrálta. 

Utóda Mária Terézia magyar királynő a magyar tengeri forgalom ré-
szére külön kikötőt óhajtván létesíteni, 1776 október havában kelt diplomá-
jával Fiumét a magyar szent koronához tartozó Horvátország útján Magyar-
országhoz csatolta, majd amikor úgy a magyarok, mint a fiumeiek tiltakoz-
tak Fiúménak Horvátországhoz történt csatolása ellen, 1779 április 23.-án 
kelt oklevelével Fiumét Horvátországtól elválasztván, azt mint separatum 
corpus regni coronae Hungariae-t közvetlenül Magyarországhoz csatolta. Ki-
egészítette ezt Mária Terézia fiának és utódának II. Józsefnek 1786 március 
20.-án kelt azon rendelete, mellyel az úgynevezett kereskedelmi kerületet: 
Buccari és Portoré kikötőket magyar tengermellék (Littorale Hungaricum) 
néven a fiumei kormányzó alá helyezte, majd a tengeri kereskedelemnek 
Zengg felé is útat nyitni óhajtván, megépíttette a Károlyvárostól Zengg-ig 
vezető József-utat. 

Fiume, Buccari és Portoré, mint magyar kikötők csakhamar élénk for-
galmat teremtettek Magyarországgal, hajóépítő iparuk nagy lendületnek 
indult s hajóikkal nemcsak a Levantéba közlekedtek, de fölkeresték mind-
két Indiát s a középtenger határain túl a nagy Óceánokon is jártak. Zengg-
ből is igen sok magyar árút szállítottak Olaszországba és a Levantéba. 

Magyar hazafiak már 1790 előtt társaságot alapítottak a magyar tengeri 
kereskedelem fejlesztésére, mely társaságban a legelső magyar családok 
vettek részt. A XIX. század első tizedében megépítették a Károlyvárostól 
Fiúméba vezető Lujza-utat, mely jelentékenyen megkönnyítette a tengerrel 
való kereskedelmi összeköttetést. Az 1809—1813 közötti időben Fiume és 
az egész magyar tengermellék, valamint Zengg és Carlopago is francia 
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uralom alatt állott, mely alól, majd az utána következő törvénytelen osztrák 
uralom alól is felszabadulva, 1822-ben nemcsak Fiumét, de az egész magyar 
tengermelléket, mely a fiumei, buccarii és vinodoli kerületekből állt s Fiume, 
Buccari, Portoré és Novi kikötőket foglalta magában — visszacsatolták 
Magyarországhoz. 

Ettől kezdve igen élénk tevékenység indult meg Magyarországon úgy 
a tengeri kereskedelem fejlesztése, mint a hajóépítés és a fiumei kikötő 
kiépítése terén. 

A vasutak és gőzhajók feltalálása újabb lendületet adott ennek a mozga-
lomnak s Kossuth Laiossal az élén a legjelesebb hazafiak terveket készí-
tettek a Fiúméba vezető vasút létesítésére. Ennek érdekében írta Kossuth 
1845-ben híressé vált hatalmas cikkét „Tengerhez magyar, el a tengerhez" 
címmel, melyből a „Tengerre magyar" jelszó született, ugyancsak az ő 
kezdésére indult meg az akció egy nagyobb szabású tengeri hajózási 
vállalat létesítésére, gróf Széchenyi István a fiumei kikötő kiépítésének 
terveivel foglalkozott, kereskedelmi vállalatok voltak alakulóban stb. Mindez 
a nagy és szép terv semmivé lett 1848-ban, amikor az alkotmányos Magyar-
ország megteremtésére irányuló jogos törekvésünket a korlátlan hatalmára 
féltékeny Habsburg-dinasztia fegyveres erővel, idegen segítséggel csirájá-
ban fojtotta meg. A magyar szabadságharc elbukásával a magyar tenger-
mellék az ellenünk mesterségesen felbőszített s a dinasztia kegyeivel jutal-
mazott Horvátország uralma alá jutott s ott is maradt — teljes tespedés-
ben — egész 1867-ig, amikor az Ausztriával kötött kiegyezés értelmében 
Magyarország visszanyerte alkotmányosnak nevezett kormányzatát s ezzel 
visszakapta Fiumét is, de már a magyar tengermellék többi tartozéka nél-
kül, sőt Fiúmétól is elszakították az addig a Fiumara-folyó balpartján túl 
a városhoz tartozó területet. Pedig a régi magyar tengermellék lakossága 
ekkor is annyira ragaszkodott a Magyarországgal való kapcsolathoz, hogy 
1868-ban Buccari, Portoré városok, valamint Veglia és Cherso szigetek 
küldöttsége magyar nemzeti zászló alatt járultak a fiumei magyar kormány-
biztos elé, kérve, hogy őket ismét közvetlenül Magyarországhoz csatolják 
s a fiumei kormányzóság alá rendeljék, amit az akkori magyar kormány 
— a horvát nemzet iránt tanúsított előzékenységből — megtagadott. 

Fiume Magyarországhoz visszacsatoltatván, a magyar kormány azon 
meggyőződés által vezéreltetve, hogy külkereskedelmünk önállóságát csak 
tengeri úton biztosíthatjuk, azonnal hozzálátott a fiumei kikötő nagyobb 
arányú kiépítésének, valamint az ország belsejét Fiúméval összekötő vasúti 
vonalak létesítésének előmunkálataihoz. A kikötő kiépítését Pascal francia 
mérnök által felülvizsgált tervek szerint a marseilli kikötő mintájára 1872-ben 
megkezdték, pár év alatt kiépítették a Károlyváros—fiumei vasutat s a ten-
geri forgalom fejlődéséhez mérten a kikötőt s annak berendezéseit a 
magyar állam idáig mintegy 60 millió korona befektetésével folyton bőví-
tette, hajójavító műhelyt, dokkot, majd nagyobb hajógyárat létesített, úgy 
hogy Fiumét a Földközi-tenger egyik számottevő kikötőjévé, a magyar 
tengeri forgalom hatalmas gócpontjává fejlesztette. 
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Amikor Fiumét a magyar állam 1868-ban ismét birtokába vette, a ki-
kötő s a hozzávezető vasút építésén kívül sürgősen gondoskodnia kellett 
a hajózási forgalom lebonyolításának az eszközeiről is. Mert magyar hajó-
zási vállalat természetesen nem volt, Fiume forgalmát is a trieszti Osztrák 
Lloyd gőzhajózási vállalat látta el, amely az osztrák gazdasági érdekek 
szolgálatában állott — még akkor is, amikor a magyar kormány állami segély-
ben részesítette a magyar tengeri forgalom lebonyolításáért. Magyarországot 
gazdasági érdekei az Angliával és a többi nyugati országgal való forgalmi 
összeköttetésre utalván, hogy ezt kielégíthesse, a magyar kormány 1876-ban 
szerződést kötött a Glynn-féle liverpooli gőzhajójási vállalattal Fiume és 
Liverpool közötti rendes járatokra, majd 1880-ban az Adria Steamship 
Comp-val a nyugateurópai hajójáratok ellátására. Ebből a vállalatból ala-
kult meg 1881-ben az első magyar tengerhajózási vállalat, az Adria magyar 
tengerhajózási társaság, a nyugateurópai kikötőkkel való rendszeres hajó-
zási összeköttetés lebonyolítására, mely az idők folyamán aránylag hatal-
mas vállalattá fejlődött s 1914-ben hajóállománya 31 gőzösből állt, 70.777 
bruttó register tonna tartalommal s éppen megkezdte hajóparkjának — a 
magyar állam fölemelt pénzbeli segélyével — nagyobb arányú kibővítését 
és hajójáratainak megfelelő kiterjesztését, amikor kitört a világháború. 
Jelentékeny részt vett a magyar tengeri forgalom lebonyolításában a Magyar 
Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság, mely 42.115 bruttó register tonna 
tartalmú 12 gőzösével a levantei forgalom egy részét bonyolította le, to-
vábbá Fiume és az ausztráliai kikötők közt tartott fenn rendszeres járato-
kat, továbbá az Atlantica Tengerhajózási Társaság, mely mint magyar 
szabadhajózási vállalat 43.767 bruttó register tonna tarlalmú 11 gőzösé-
vel a világforgalomnak közismert tényezőjévé vált. Ezeken kívül az 
Amerikába irányuló kivándorlásnak a német kikötőkből a magyar kormány 
ellenőrzése alatt Fiúméba való terelése végett a magyar kormány 1904-ben 
szerződést kötött az angol Cunard-Line-nel, mely e célra rendes személy-
szállító járatokat rendezett be Fiume és New-York között. Az Adria-parti 
hajózást ellátó Magyar-Horvát Tengerhajózási Vállalatot a magyar állam 
szintén nagyobb évi segélyösszeggel támogatta. 

A magyar tengeri hajózás és a fiumei kikötő forgalma mindössze négy 
évtized munkájának az eredménye. S hogy ez alatt a rövid idő alatt a 
magyar tengeri hajózás gőzhajóállománya a semmiből 210.600 bruttó register 
tonna tartalmú 68 hosszújáratú gőzösre (amelyek mind Angliában épültek) 
és 65 parthajózási gőzösre, a fiumei kikötő hajóforgalma (csupán a rako-
mányokkal érkezett és indult hajókat számítva) mintegy 32.000-re (5-7 millió 
tonnával), az összforgalom a behozatalban 902.000, akivitelben 1*10 millió, 
összesen két millió tonnára emelkedett közel fél milliárd korona értékben 
— mindez oly eredmény, melynek valódi értékét csak az méltányolhatja, 
aki tudja, milyen erős és erőszakos versenyt fejtett ki, micsoda leküzd-
hetetlen akadályokat gördített Ausztria és a Habsburg-dinasztia által támo-
gatott Trieszt Fiúméval szemben, aki tudja, hogy a magyar kormánynak 
sohasem volt a dinasztiával szemben elég hatalma ahhoz, hogy a Magyar-
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ország gazdasági érdekeinek megfelelő önálló tengeri forgalmi politikát 
érvényesíthette volna s szinte beláthatatlan, mivé fejlődhetett volna ez alatt 
a rövid negyven év alatt is Magyarország tengeri hajózási forgalma, ha 
Ausztria féltékenysége nem állít korlátokat annak szabad fejlődése elé. 
Ugyanazok a körülmények gátolták meg azt is, hogy Fiume, a magyar-
országi tengeri forgalom egyetlen kikötője, magyar várossá alakuljon át. 
A Habsburg-dinasztia „divide et impera" kormányzati elve, mely a külön-
féle nemzetiségeket rendszeresen kijátszotta a magyarság ellen, minden 
módon megakadályozta itt a magyarság érvényesülését, a magyarság iránt 
itt a tengermelléken már századokkal előbb kifejlett rokonszenv felújulá-
sát s kellő térfoglalását. Ha ez a legfelsőbb nyomás nem nehezedik a 
magyarságra, akkor ma lehetetlen volna kérdésessé tenni, hová csatlakoz-
zék Fiume a népek önrendelkezési joga alapján. 

De a történelmi mult s a magyar gazdasági életnek a fiumei kikötő-
höz kapcsolt egész berendezése bizonyára ma is teljesen jogosulttá teszik 
Magyarországnak nemcsak Fiúméra, de a vele kapcsolt régi magyar tenger* 
mellékre: Fiúmétól Novi-ig terjedő tengerpartra s a vele szemben fekvő 
Veglia szigetére való igényét, sőt a fiumei kikötő terjeszkedése szempont-
jából szükségesnek mutatkozik Fiume város határának nyugatra Voloscáig 
való kiterjesztése is. 

Magyarországnak feltétlenül szüksége van ugyanis egy oly kiterjedésű 
tengerpartra, melyen kikötői berendezkedését kifejlesztheti, hajógyárakat 
s a tengeri forgalommal kapcsolatos és azt tápláló ipari vállalatokat léte-
síthet. Hogy pedig az immár önálló magyar állam gazdasági élete függet-
lenül belekapcsolódjék a tengeri forgalomba, múlhatatlanul szükséges arról 
is gondoskodni, hogy a Magyarországból a tengerhez vezető úton az önálló 
magyar forgalmi politika korlátlan rendelkezése s ebből a célból Magyar-
ország és a tenger közt a megfelelő területsáv (korridor) szabad haszná-
lata örök időkre minden kételyt kizáró módon jogérvényesen biztosíttassák; 
magától értetődik, hogy a magyar államnak a jelzett keretekben biztosí-
tott birtoklási joga egyáltalán nem érinti az ottani lakosság nemzeti érzüle-
tének, nyelvének és vallásának szabad érvényesülését, amint azt a magyar 
állam tengerparti birtokain évszázadokon át mindenkor teljes mértékben 
respektálta s az ottani lakosságnak úgy a régmúlt időkben, mint a leg-
közelebbi múltban bő alkalma volt tapasztalni, minő nagy és semmi más 
által nem pótolható előnyöket és jólétet jelent számára a Magyarország-
gal való gazdasági kapcsolat, ami különösen Fiúméra nézve úgyszólván 
életkérdés, mert Magyarországtól elválasztva, a magyar tengeri forgalom-
ból kikapcsolva elvesztené tápláló forrását s egy lokális kikötő alacsony 
színvonalára sülyedne. 

A Fiume iránt táplált idegen aspirációkat egyáltalán nem lehet jogo-
sultaknak elismerni. A fiumei kikötőt magyar nemzeti vagyon létesítette 
s Fiumét a magyar tengeri kereskedelem fejlesztette primitív halászváros-
ból tekintélyes és vagyonos kikötővárossá. A dél-szláv államiság alkotó-
részei a múltban mindenkor trieszti, isztriai és dalmát kikötőkön át bonyolí-
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tották le tengeri forgalmukat s erre utalja őket földrajzi fekvésük a jövő-
ben is. Fiume csak mint magyar kikötő bír létjogosultsággal. Az ottani 
olasz és szláv ellentéteket is csak a magyar birtoklás képes kiegyenlíteni. 
Az olasz Fiúméban a horvát népre csak elnyomatás várhat; a horvát 
Fiúméban az olasz elemnek abszorbeálódnia kell, vagy el kell költöznie. 
A magyar birtoklás alatt ellenben virágzott az olasz kultúra és gazdag lett 
a horvát nép. Mint olasz kikötő, teljesen távol Itáliától, semmiféle kapcso-
latban a jobb kikötőkkel különben is bőven ellátott olasz szárazfölddel, 
Fiume a rohamos hanyatlás, a meggátolhatatlan sorvadás sorsára jutna. 
Mint szláv kikötő a sokkal kedvezőbb fekvésű Spalato mellett szintén 
mihamar elvesztené forgalmi jelentőségét. Az Adria északi zugában be-
ékelve, távol a világforgalom útjaitól, Fiume ha élni és fejlődni akar, csak 
Magyarországra támaszkodhatik. Fiume hovátartozandóságának kérdésé-
ben nem a nyelvi és nemzeti szempontok, nem a földrajzi fekvés, hanem 
kizárólag a gazdasági érdekek az irányadók és ezek a gazdasági érdekek 
Fiumét s Magyarországot elválaszthatatlanul egymásra utalják. 

De ha van igazság s méltányosság, s ha érvényesül az az elv, hogy 
a béke minden nemzetre nézve békességet és megnyugvást teremtsen, 
lehetetlen elképzelni, hogy amikor olyan államok, melyeknek eddig tengeri 
kikötőjük nem volt, most ilyenhez hozzájuinak, ugyanakkor Magyarország 
megfosztassák több mint nyolc évszázados tengerparti birtoklásától, mely-
ben mindenkor becsületes törekvéssel igyekezett betölteni azt a feladatot, 
mely a népek gazdasági érintkezésében osztályrészéül jutott. 

Wilson elnök szava 1918 július 4.-én elhangzott hozzánk Washington 
sírjától: „Az összes kérdések, a területiek csak úgy mint a szuverénitás 
kérdései, a gazdaságiak csak úgy mint a politikaiak azon alapelv szerint 
szabályozandók, hogy a nép, melyet közvetlenül érintenek, szabad akaratá-
ból elfogadja; és a szabályozás alapelve nem lehet semmiféle népnek 
anyagi érdeke vagy előnye, mely befolyásának vagy uralmának kiterjesz-
tése céljából kívánja a szabályozást." Ez a princípium, melynek igazságossá-
gát az egész világ elismeri, látszólag ellenünk szól, de csak látszólag. 
Mert mi Fiume birtokát nem befolyásunk vagy uralmunk kiterjesztése cél-
jából kívánjuk, hiszen a mi uralmunk nem kiterjed, hanem összezsugoro-
dik, befolyásunk nem emelkedik, hanem alászáll a világ népei között. Mi 
nem megszerezni, hanem megtartani akarjuk Fiumét s ez a nagy különb-
ség közöttünk s az olaszok vagy jugoszlávok között. A szabályozásnak, 
melyet kérünk, olyannak kell lennie, hogy „a nép, melyet közvetetlenül 
érint, szabad akaratából elfogadja." De van-e valaki a világon, akit Fiume 
érdeke közvetlenebbül érint, mint Magyarországot? Ez a princípium nem 
csupán Fiume népére, de Magyarország népére alkalmazandó. Tegyünk 
különbséget, ha Fiume sorsáról szólunk, Fiume látszólagos politikai előnye 
s Itália vagy Horvátország mellékes létérdeke között. 

Wilson elnök 14 pontjának másodika biztosítja a tengeri hajózás tel jes 
szabadságát. De ránk nézve nem csupa gúny-e ez a pont, ha elveszik 
egyetlen tengeri kikötőnket? A 2. pont Szerbiának, a 13-ik Lengyelország-
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nak szabad és biztos kijáratot követel a tengerhez. Nem illeti-e meg 
ugyanez a jog Magyarországot is? Mi nem követelünk egyebet, minthogy 
érvényesüljön Wilson elnök 1918 szeptember 23-iki szózatának első pontja: 
„A páratlan igazságosság, melyet szolgáltatni kell, nem teremthet semmi-
féle különbséget azok között, akikké! szemben igazságosak kívánunk lenni 
s azok között, akikkel szemben nem akarunk igazságosak lenni." Ugyan-
azon üzenet 4-ik pontja kizárja a gazdasági bojkottnak minden formáját. De 
van-e a gazdasági bojkottnak hatásosabb és tökéletesebb formája, mintha 
egy nemzetnek elveszik egyetlen kikötőjét és elzárják őt a tengertől ? 

Cvijics János belgrádi egyetemi tanár „L'annexion de la Bosnie et 
la question serbe11 cím alatt, még 1909-ben kiadott kitűnő röpiratában előre 
pontosan megjósolta az ily erőszakos politikával szükségképp együttjáró 
közveszedelmet: egy rettenetes háború kikerülhetetlen förgetegét. Ily ta-
pasztalat után, mindenképp észszerütlen lenne, most meg Magyarországot 
zárva el a tengertől, mesterségesen teremteni hasonló tűzfészket. A tartós 
béke politikája nem pótolhat eféle kétbalkezű kísérleteket, mikor kétség-
telen, hogy a tengerhez való ősi és világgazdaságilag igazolt jogainknak 
méltányosan várható elismerése: a mythologiai bőségszarú minden áldását 
fogja árasztani nemcsak az anyaországra, hanem a minden magyar ember 
által minden szeretettel elhalmozott magyar tengermellékre is. 

Amíg a győzelem nagy mámora el nem fogta a szövetséges népeket, 
addig a legközelebbről érdekelt horvátok is egészen természetesnek tar-
tották Magyarországnak egy tengeri kikötőhöz való jogát. A jugoszláv 
nemzeti tanács legelső, október 20.-iki proklamációjának 5. szakasza ki-
mondja, hogy Magyarországnak joga van egy kikötőre s arra is, hogy a 
kikötőben szabadon, akadálytalanul közlekedhessék. Nem több ennél, amit 
mi kívánunk: Jugoszlávia térjen vissza erre az egészen objektív és igaz-
ságos álláspontra s egykori testvérünk, aki ma ellenségünk, ismét barátunk 
lesz. Ezt kívánja minden érdeke, mert egy hosszú és kitűnő tengerpart 
számos és nagyszerű kikötőjének birtokában világkereskedelmi tényező 
akar lenni, nem teheti meg ezt a mögötte lévő, ritka termékenységű ország-
nak barátsága és kooperációja nélkül. Jugoszlávia a Magyarországgal való 
érdekközösséget megtagadva nem lehet életképes. 

Mindezeknek a biztos tudatában mi nem apellálunk senkinek az ér-
zelmeire; sajnálattal tudomásul vesszük, hogy sokkal többen gyűlölnek 
bennünket, mint amennyien létezésünket kívánatosnak tartják, — sajnálatot, 
rokonszenvet ébreszteni nem kívánunk, meg se kíséreljük. De megnyugtat 
bennünket az a tudat, hogy Európa népeinek érdeke, mely mégis fontosabb 
és reméljük, hogy a béke beköszöntésével most már hatalmasabb is, mint 
Európa népeinek érzelme, életben fog tartani bennünket, meg fogja adni 
és biztosítani fogja létünknek legfőbb feltételeit s ezek között: egy adriai 
kikötőhöz, illetve Fiúméhoz és megfelelő terjedelmű partvidékhez való el-
vitázhatatlan jogunkat, 



AZ ADRIA MAGYAR NEMZETI JELENTŐSÉGE. 
Irta : Dr. MÁRKI SÁNDOR. 

A magyar nemzetet négy szent folyója: a Duna, Tisza, Dráva, Száva 
mindenkor tengerre utalta, — a Fekete-tengerre. Az odavezető úta* 
már a honfoglalók biztosítani akarták. A Duna és a Száva jobb-

parti vízválasztójáig villogtatták fegyvereiket s utódaik a XIII—XV. szá-
zadban urai is voltak a Balkán északi részének, a Fekete-tenger part-
vidékének pedig Neszterfehérvártól Várnáig. Katonai, hatalmi, gazdasági 
és közművelődési érdekeiket mégsem ebben az irányban keresték; hanem 
a népvándorlás kitaposott országútján haladtak, mely bejövetelök helyétől, 
a Vereckei-hágótól fogva az Alföldre dűlő Hegyalja és a Középhegység, 
valamint a Balaton tengelye irányában az Adriához kalauzolta őket. 
Ez volt a Strada Hungarorum. A fejedelmek korában még csak a hadak 
út ja ; a királyság megalakulásakor már az olasz műveltség irányvonala. 
De csak Kálmán király állott meg a tenger partján úgy, mint nyolcadfél 
század múlva Kossuth Lajos: hogy ez a földteke szabad küszöbe, ez a 
világ! Nyilt terem gyanánt tárul fel a vállalkozások előtt ezernyi millió 
lakosaival, legtávolabbi éghajlatok kellékeivel, kincseivel. 

Mikor a tengerparthoz vezető útra lépett s megállván, lenézett a víz 
tükrére, Kálmán király óta minden magyar és hazafi úgy érezte, hogy 
szívében minden érverés a cselekvés erős akaratára feszül. De minden 
idők alkotni vágyó magyarjai ugyanazon szemrehányással fordultak honfi-
társaikhoz, mint Kossuth. Lelkesítéssel akarták felvillanyozni azt a kort, 
melynek törpe nemzedéke még önzésben sem ösmerte föl a maga gaz-
dasági és nemzeti érdekeit. 

„Tengerhez, magyar, homokod porából, fekete sarad ragadósságáből!" 
A tenger viharában Istennek képe tükröződik; végtelen idők nem írtak 
ráncot azúr homlokára; olyan ma is, amilyennek a teremtés első hajnala 
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látta; habhátán tízezer hajóhad nyomtalanul hömpölyög tova, míg a föld 
vizenyős sarában minden gyáva nyúl nyomot hagy hátra . . És bizony, 
kit az örökkévalóság emez arcképének szemlélete sem gyújt lelkesedésre, 
ki itt sem képes egy cseppjét meríteni ama férfias határozottságnak, 
mely emberekből titánokat edz : az magát bízvást eltemetheti, — neki az 
élet többé nem való." 

Az Adria magyar nemzeti jelentőségét egy ilyen titán, Szent László 
hangoztatta először, mikor Horvátország megszerzése után megírta a 
montecasinoi apátnak, hogy most már mint szomszédok közlekedhetnek 
egymással. A nyomban ezután következő keresztesháborúk a középeurópai 
kereskedelem előtt az eddigieknél forgalmasabb víziutakat nyitottak m e g ; 
s mikor Vitaié Michiele velencei dogé hajóhada 1099-ben először siklott 
végig Dalmácia partjai előtt, hogy a Szentföldre menjen, Kálmán király 
fölismerte annak szükségét, hogy Magyarországot a meginduló kereske-
delmi versenyből kizárni ne engedje s a dalmát tengerpartot ennek részére 
biztosítsa. A velenceiek 1107-ben és 1108-ban el is ösmerték a magya-
roknak a keleti parthoz való jogát s az Adrián a hajózás szabadságát. 
Igaz, hogy hét esztendő múlva már s azontúl igen gyakran, majdnem 
folytonosan ellenség gyanánt álltak szemben ; de az elv : Magyarországnak 
a hajózásban és a tengeri kereskedelemben való szabadságának elve ki 
volt mondva és megadva annak lehetősége, hogy Magyarország ne csak 
szárazföldi, hanem tengeri hatalmasság gyanánt is szerepeljen. 

Ennek a lehetőségét //. Béla azzal növelte, hogy a Dalmáciától keletre ' 
levő vidéket, egészen a Duna vízválasztójáig, mint boszniai bánságot csa-
tolta a magyar birodalomhoz. Az ekként magyar uralom alá tartozó Bosz-
nia, Horvátország és Dalmácia katonai és gazdasági tekintetben erős 
alapja lehetett a magyar tengerpartnak s mint ennek őrvidéke foghatta 
fel a hazánk ellen az Adria felől intézett támadásokat. Ettől fogva a magyar 
birodalmi politika a Greenwichtől keletre a 14'/2—19 hosszúsági és az északi 
szélesség 427 a - 4572 fokai közt levő részt a magyar tengerpart ter-
mészetes tartozékának tekintette. Az Adria és a Fekete-tenger közt 
Almissától Várnáig húzott vonaltól északra a Dunának egész balkáni 
vízkörnyéke Magyarországhoz tartozott s Dévénytől a torkolatig a 
Duna magyar folyam volt. A magyar termelő tetszése szerint hasz-
nálhatta akármelyik tengeri útat s természetesnek látszott, hogy a 
keletiek a Fekete-tenger, a nyugatiak az Adria felé közlekedjenek. Sőt 
a hatalmak: Velence, Görög- és Magyarország, az Adria hegemóniá-
jáért is a keleti (levantei) kereskedelem miatt versengtek; a mi nem igen 
járhatott együtt a tenger szabadsága elvének fenntartásával. III. Béla 
királyunké az a dicsőség, hogy Zárát az akkori Európa egyik legjelesebb 
kikötővárosává tette Hatalmas agyában már megvillant az a gondolat, 
hogy magyar hadi- és kereskedelmi hajóval rakja meg az Adriát; de ezt 
a gondolatot fiai nem tudták megvalósítani. Mindamellett kétségtelen, hogy 
kisebbik fiának, II. End/ének a Szentföldön hadihajókkal való megjelenése 
— az első magyar flotta-vállalkozás — nem csupán egy kegyes fogadalom 
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beváltását, hanem azt is jelentette, hogy a magyar király a tengeri közle-
kedést biztosítani és Velence monopóliumát korlátozni akarta. 

Ehhez azonban következetesség és erő kellett volna. Új fejezetet nyit 
a magyar tengerészet történetében, ha díszét a jeruzsálemi királyság címé-
vel növelve hajóhad élén tér vissza Spalatóba, honnan elindult; vagy az 
Égei-tengeren és a szorosokon áthajózva, másik tengerének, a Fekete-
tengernek várnai kikötőjében, esetleg a Duna torkolatánál szállítja partra 
seregét. De imperiális céljaikra királyaink épp úgy nem tudták jól hasz-
nálni a tengert, mint ahogy gazdasági tekintetben sem törődtek vele kellő-
képpen. 

Követték a rómaiakat abban, hogy hatalmasan megerősítették és 
nagyszerű kiváltságokkal látták el a kikötővárosokat, minek következtében 
ezek szívesen hódoltak nekik; de a balkáni, főképpen pedig a magyar 
alföldi termelőknek nem nyitottak utakat az Adria felé, melyen tehát alatt-
valóik csak partikereskedést folytathattak s Velencének kellett átengedniük 
minden hasznot, mely Magyarország ipar- és gyarmatárú-cikkekkel való 
ellátásából származott. Dante már a magyar Quernerót jelölte meg Olasz-
ország természetes határa gyanánt és Velence mind tolakodóbb módon 
akarta véglegessé tenni ezt a határt. Nagy Lajossal való utolsó háború-
jának egyik legfőbb oka az a lehetőség volt, hogy a király a török háború 
ürügye alatt magyar hajóhad élén szerzi meg Macedóniát s az Égei-tenger 
északi partjait, egészen Szalonikiig. Jellemző példája ez a hatodfélszázados 
olasz féltékenységnek, mely a Közép- és az Al-Duna urait nem akarja 
tűrni sem az Adriánál, sem az Égei-, sem a Fekete-tengernél. Ha száraz-
földi serege dicsőséges működését hajóhaddal is támogathatja, Lajos király 
összezúzta volna talán örökre ezt az önző törekvést, így a torinói béké-
ben (1381.) csak megalázta s a tenger szabadságának elösmerésére kény-
szerítette. Ez a középkor legfontosabb vívmányai közé tartozik; olyan elv, 
amelynek épségben tartásáért a mostani világháborúban is küzdöttünk. 
Az Adria magyar nemzeti jelentősége ebben az elvben érte el tetőpontját. 

Azonban, ahogy Kossuth éppen Nagy Lajos nevénél mondja, nemze-
tünk legszebb korában is mindig hiányzott külpolitikánkból az az állandó 
logikai következetesség, mely egyedül képes eszközleni, hogy az ősök 
által kezdett munkát az unokák unokái szakadatlanul folytassák. Zsigmond 
király az 1423. évi trieszti béke következtében már kivonta hadait a tenger-
partról anélkül, hogy erről lemondott volna; s Mátyás király imperiális 
politikája azért sem lehetett hosszú életű és sikeres, mert a tengerrel 
sohasem foglalkozott elég komolyan. Csak a Habsburgokkal 1489-ben 
folytatott béketárgyalásokban akarta visszaszerezni Fiumét, sőt csereképpen 
Triesztet is, ami a tengeren nagy térfoglalást s a magyar termények szá-
mára nyíltabb kikötőt jelentett volna. A Habsburgok azonban 1527-ben 
Magyarország királyai lettek s ezóta a velencei és török kézbe esett 
magyar tengerpart megmaradt csekély részében is birodalmi szempontok 
kerekedtek a nemzetiek fölé. 

Ezek mégsem halaványultak el egészen az elszakítás idejében sem. 
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Zrínyi Miklós, Tüzes Gábor, II. Rákóczi Ferenc a tengeri hatalom és a 
szabad tengerhajózás visszaállítását sürgették s III. Károly király már 
valóban megtette, amit legnagyobb királyaink is csak terveztek, hogy 
nagyszerű műutat építtetett Fiúméig, Porto-Réban pedig hadikikötőt, hajó-
gyárat, kórházakat rendeztetett be. Mária Terézia visszacsatolta az ország-
hoz Fiumét és a tengermelléket, II. József pedig mindent elkövetett, hogy 
bevonja azt a világkereskedelembe. Hiú törekvés mindaddig, míg Magyar-
országot a politikában tartomány, a gazdasági életben gyarmat gyanánt 
kezelték. A magyar nemzeti állam helyreállításának lelkes munkája közt 
történt, hogy a magyar kereskedelmi társulat már Braziliába küldte első 
hajóját s Kossuth egy esztendő múlva (1846.) kiadta jelszavát, hogy „Az 
újkor új szükségeket teremtett. Tengerhez, magyar el a tengerhez!" 
Három esztendő múlva már arról tárgyalt a halottaiból feltámadt Velen-
cével, hogy ez Magyarországot az Adrián tengeri haderő felállításában 
segítse. De függetlenségét megint elvesztette mindakét ország, mely a 
középkorban a tenger miatt annyiszor versengett egymással s Velence 
csak 1866-ban egyesült Olaszországgal, mire egy év múlva Magyarország 
is visszanyerte alkotmányát, 1868-ban pedig tengerpartját, melyből azon-
ban Dalmácia osztrák közigazgatás alatt maradt. 

Mindamellett mostanától fogva „szép reményeink hajnalcsillagánál a 
jövendő tündérkert gyanánt állt." Mindnyájan tudjuk, hogy az olaszok és 
horvátok egyaránt a magyar tengerpart örököseinek tartják magukat s 
hogy azt idővel megszerezni törekednek; de abban bíztunk, hogy mivel 
itt a velünk állami kapcsolatban élő horvátok nagy többségre vergődtek 
az olaszokkal szemben, a horvátok a maguk gazdasági érdekeinek, alkot-
mányos szabadságuknak, műveltségüknek előmozdítását épp oly hiában 
várnák szláv szomszédaiktól, mint a tengerparti olasz lakosság sem az 
olasz velenceiektől várta. Egy magyar politikus szerint (Budapesti Hirlap 
1901 július 21.) „egyetlen hatalomnak volt ereje és lehetősége erre a 
politikai és kulturális feladatra, ami mindig egy volt e vidék boldogulá-
sával s a különböző fajok és vallások összetalálkozásának e helyén a 
politikai és gazdasági egyensúly megtartásával, valamint a békés fejlődés 
biztosításával. Ez a hatalom a magyar volt, mely megfékezte úgy a balkán-
cárok, mint a latin hatalmak veszedelmes étvágyát." 

Az utolsó ötven évben a magyar-horvát tengerhajózás megteremtése 
óriási átalakulást okozott azon a vidéken, s ez a hatás annál erősebb 
lett, mentől gyakrabban és bőségesebben jelennek meg a magyar ter-
mények a magyar-horvát kikötőben. „Nem tagadjuk — mondta ugyan-
azon politikus — hogy minden kilátás Magyarország fejlődő jövőjére, 
bennünket az Árpádok politikájának megújítására: tehát a tenger, az Adria 
birtokára utal. Tényezők a nagy világ életében ez által lehetünk. Gazda-
sági erőnket nem fokozhatjuk, míg a tengerpart egész hosszát szoros 
gazdasági kapcsolattal nem fűzzük magunkhoz." Bosznia visszakapcsolása 
újból megadta a magyar tengerpartnak a középkori hátteret, útak és 
vasútak, kikötői építkezések, gyárak, tárházak s mindenféle beruházások, 
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intézmények és iskolák, amiket az anyaország létesített, módot nyújtottak 
volna arra, hogy necsak védjük a partokat, mint a középkorban, hanem 
a ki- és bevitel fokozásával használjuk is. 

Olaszország azonban folytatta Velence hagyományait, újra vitásakká 
tette az Adria északkeleti partjait s 1915 május 23-án megindította és 
negyedfél év múlva szövetségeseinek segítségével, meg is nyerte ellenünk 
a háborút. De sikere pillanatában Horvát-Szlavonország kimondta (1918 
október 29) Magyarországtól való elszakadását, önállóságát, Dalmáciával 
való reális unióját, a magyar kormány beleegyezésével pedig még aznap 
átvette Fiumét s a magyar tengermelléket, melynek az olaszok ellen való 
biztosítására csakhamar szerb csapatok érkeztek, mellyel szemben Fiume 
városa a győztes hatalmaktól Olaszországhoz való csatolását kérte, telje-
sen megfeledkezve Magyarországról, melynek nagyarányú föllendülését 
köszönheti. 

így Magyarország 1918 október 29-én egyelőre megint elvesztette az 
Adriát és talán senkisem „nyújt feléje védőkart tengerén kínjának", mikor 
tengerpartjáért, nyolcszázados jogos tulajdonáért, horvátok, délszlávok, 
olaszok versengenek. Területében, népességében nagyon megfogyatkozva, 
a „három tenger" ura, már csak idegen kikötőkben szállhat a hullámokra. 
A mare liberum elvének középkori egyik harcosa mégsem mondhat le a 
tengerhez való jogáról, mint nem mondott le nyolcszáz esztendő alatt 
sohasem. Megtanulta, hogy „amit az erő és a hatalom elvesz, azt idő és 
kedvező szerencse ismét visszahozhatják", csak annak visszaszerzése 
nehéz és kétséges, amiről szenvedésektől félve, önmaga mondott le. 
„Tűrni fog tehát a nemzet, munkálva a szebb jövőn s bízva ügyének 
igazságában." 



MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK AZ ADRIA FÜRDŐIRE? 
Irta: Dr. DALMADY ZOLTÁN egyetemi magántanár. 

OáÁauaa y.Ái'Cei návia t avzQ&niúv y.rty.á, 
„A tenger az ember minden baját lemossa." 

Euripides. 

Mióta köztudatba ment, hogy az egészség nemzetgazdasági érték, 
azóta az egészség helyreállítását vagy megőrzését szolgáló ténye-
zőket és intézményeket nem szokás humanitárius vagy épen luxus-

célok szolgálatában állóknak tekinteni. Ma már tudjuk, hogy a természet 
azon javai, melyek vízben, napsugárban, levegőben egészségünk biztosí-
tására fölhasználhatók, épúgy mérlegelendők a nemzetgazdaságtan szem-
pontjából, mint akár a föld termőképessége, vagy a föld méhében rejlő 
bányák kincsei. 

Most, mikor a történelem viharától megtépázottan állunk, kétszeresen 
fontos, hogy számot vessünk s megismerjük, hogy mi mindent vesztettünk. 
Nem a pénzérték, nem a kiadás és bevétel mérlege, nem az utolsó évek-
ről szóló statisztika fog bennünket érdekelni, hanem az abszolút, a ter-
mészettudományi érték, mely önmagában van megszabva s egyébbel össze 
nem mérhető. Nem azt kell ismernünk, hogy az Adria fürdőhelyeinek 
mekkora volt a forgalma, s hogy milyen bevételeket ígért volna a jövő, 
hanem hogy milyen e fürdőhelyek éghajlata, vize, s mit érnek mint gyó-
gyító, az egészséget fenntartó eszközök. 

A tengerparti gyógyhelyek orvosi ér tékének bírálásakor két gyógyító 
tényezőről kell külön szólanunk: az éghajlatról és a fürdőről. 

I. A tengeri éghajlat gyógyí tó tényezői. 

Az éghajlati kúrák alapföltétele elsőfokon a jó levegő, másodfokon a 
szabadban tartózkodás lehetősége. 
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Jó levegő alatt értjük a minden ártalmas alkotórésztől mentes leve-
gőt. Ma már tudjuk, hogy a gyógyítóértékűnek ismert levegő nem vala-
mely alkatrész jelenlétének köszöni hatásosságát, hanem egy negatívum-
nak, az ártalmas anyagok hiányának: a tisztaságnak. A tengeri levegő is 
tisztaságánál fogva értékes. Ma már bizonyos, hogy a régen sokat emle-
getett „sós tengeri levegő" voltaképpen nincsen. A tenger levegője nem 
sótartalmú. Tajtékzó partok mellett, vagy szélviharban, mikor a tenger 
porzik, van ugyan sok lebegő sós vízcsepp és sókristályka a levegőben, 
de szélcsend idején vagy ha a szárazföld felöl fúj a szél, úgy a tenger-
parti fürdőhelyek levegője sómentes. Még hullámverés idején is csak a 
tengerpart melletti néhány méter széles csík légköre tekinthető olyan só-
tartalmúnak, hogy az talán már némi élettani hatással bír, de mint a kli-
matikus kúra lényeges része nem jöhet szóba. 

A szabad természetben a levegő voltaképpen mindenütt jó és tiszta. 
A levegőt csaknem mindig az ember rontja el, tömeges együttlakásával, 
növényzetet kiölő építkezésével, tűzhelyeivel, iparával stb. A levegőt min-
denütt el lehet rontani, s a rosszul szellőzött szoba épp oly egészségtelen 
a tengerparton, mint a hegycsúcson vagy a kontinens közepén. A tenger-
parti halfeldolgozó telepeken vagy a Riviéra poros országútjain épp oly 
kevéssé lehet klimatikus kúrát csinálni, mint a nagyvárosok szemétgyűjtő-
telepein, vagy kocsikorzós sétaútjain. 

Ahol az emberi település a levegőt el nem rontotta, ott a tengeri 
levegő ideális tisztaságú. Az aránylag nagy ózontartalom nyilvánvaló bizo-
nyítéka, hogy a levegőben oxidálható szerves anyagok nincsenek. (N. b. 
zárt szobák levegőjében soha sincs ózon, városi utcák légkörében csak 
kivételes és csak minimális az ózontartalom.) A tengerek levegője por-
mentes. Míg a szárazföldön a porszemet százszor is fölkapja és száz 
helyre lerakja a legkisebb szellő is, addig az a porszem, mely egyszer a 
tenger színét érte, sohse utazik többé a szélnek szárnyain. Innen van, 
hogy nyilt tengereken, dúsnövényzetü apró szigeteken, gyakorlatilag por-
mentesnek mondható a levegő. A tengerparti helyek levegőjének minő-
sége az éppen uralkodó széliránytól függ. Ha a szárazföld felől fu j a szél, 
úgy a levegő tulajdonságai olyanok, mint a szárazföld belsejében, míg 
az ellenkező esetben a tiszta tengeri éghajlat hatása érvényesül. Már 
ebből is látni, mily döntő fontosságú egy tengerparti fürdőhely gyógyító 
értéke szempontjából az uralkodó szélirány, hiszen mint látni fogjuk, van-
nak tengerparti helyek, melyek levegője valósággal a sivatagok légköré-
hez tud hasonló lenni. Ilyen például Nizza. 

A szélirány szabja meg a levegő nedvességet is. A tenger felöl majd-
nem mindenkor páratelten érkezik a szél, míg a szárazföld felől ingadozó^ 
de rendesen csekély nedvességtartalmú. Olyan helyeken, ahol föhn-
jellegű, vagyis hegyen átkelő és lecsapó szelek járnak, időnkint igen nagy 
lehet a szárazság. így bóra idején az adriai partok néhány helyén, vagy 
mistral idején a Riviéra di Ponentén. Nizzában előfordul, hogy a hygro-
ineter csak 15—20, sőt hogy csak 6 % nedvességet mutat, vagyis olyan 
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száraz, akár a Szaharában. A nyilt tengeren és a kis szigeteken termé-
szetesen mindig nedves a levegő, ha a kontinens sok kilométer távolságra 
van. A levegő nedvessége a tengerparti fürdők szempontjából igen fon-
tos tényező, úgy hogy Weber ajánlatára megkülönböztetünk nedves, kö-
zépnedves, és száraz tengerparti éphajlatot. Az Adria legtöbb fürdője 
„középnedves", bár nyáron száraznak is mondható. 

A jó levegő mitsem ér, ha nem használhatja az ember Akit az idő-
járás viszontagságai a szobába szorítanak, az rossz levegőben él, bármely 
tájékán lakjék is a földnek. Ezért szigorú követelménye a klimatothera-
piának a szabadban tartózkodás lehetősége. A klimatotherapia a szabad-
ban tartózkodásnak két módját különbözteti meg. Az egyik a szabadban 
élés, a másik a fekvőkúra. „Szabadbanélés" alatt értjük, mikor a lába-
dozó beteg, vagy az üdülésre szoruló órák hosszat lehet a szabadban, 
nem túlságos nehéz öltözetben, nyugodt pihenő életmód mellett. A „fekvő-
kúra" a pihenést kombinálja a legmelegebb ruházkodással, minőt lábon 
hordani sem lehetne s így nagy kíméletre szoruló betegeknek, aránylag 
kedvezőtlen időjárási állapot mellett is megengedhető. 

A szabadban éléshez úgynevezett kellemes jó idő kell. Az első föl-
tétel a csapadékmentesség. Esőben, még ha csak szitál is, nem lehet az 
ember kedvére a szabadban. A hőmérséklet szintén igen fontos tényező. 
Pontos meghatározását adni igen bajos, mert az orvosi klimatológia szem-
pontjából a hőmérő adata magában véve nem sokat mond. Ugyanazt a 
hőmérsékletet különbözőképpen érezzük, aszerint, hogy száraz-e a levegő 
vagy nedves s különösen, hogy szélcsend van-e vagy fuj a szél. Nagy 
általánosságban szólva azt lehet mondani, hogy a szabadban élés lehető-
sége akkor kezdődik, amikor a fűtés szükségessége véget ér, ennek meg-
határozására pedig a gyakorlatban a + 10° C napi átlagos hőmérsékletnek 
tartós beköszöntése szolgál. Ez egyúttal a tavasz gyakorlati kezdete is. 

Nálunk Magyarországon úgy április közepére esik ez az időpont, de 
az Adria partjain jóval korábban beköszönt a tavasz. Hogy csak néhány 
példát mondjunk, 10° C fölött van az átlagos napi középhőmérséklet: 
Budapest: április 12.-től október 16.-ig, Késmárk: május 8.-tól szeptember 
29.-ig, Abbázia: április 1.-től november 10.-ig, Brioni Grandé : március 
20.-tól november 10.-ig, Lussingrande: március 22.-től november 28.-ig, 
Castelnuovo március 1.-től december 7.-ig, Ragusa: február 27.-től decem-
ber 19.-ig, Nizza: március 8.-tól december 1.-ig, Duncherque: május 3.-tól 
október 21.-ig, Palermo, Malta egész éven át. Mint látjuk, az Adria part-
jain két-három hónappal hosszabb a szabadban tartózkodás lehetősége, 
mint nálunk, vagyis sokkal hosszabban van meg a lehetősége annak, hogy 
az ember lemondjon egészségtelen, mesterséges klímájáról, melyet szobá-
jában magának teremt, s az Isten szabad ege alatt tölthesse napjait. Hogy 
ez mit ér, azt csak az tudja megbecsülni, aki valami súlyos betegségből 
lábadozva március vagy októberben cserélte fel otthonát az Adria partjá-
va l ; itthon még tartott a tél, ott már mosolygott a tavasz, itt „komor októ-
ber küldte már ködét", ott még derült melegben sugárzott a nyár. Amily 
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kínosan érezte a gyakorló orvos a mult esztendőkben az orvosságok hiá-
nyát, éppoly keservesen nélkülözte annak a lehetőségét, hogy betegei 
részére meghosszabítsa a meleg évszakot. Nem szabad elfelednünk, hogy 
az a 10 — 12° C, melyet a meteorológiai táblázat mutat, éppen ezekben az 
évszakokban, másnak számít a tengerparton, mint minálunk, mert ott a 
hőmérőnek ezzel az állásával az éghajlat többi tényezői kedvezőbben 
kombinálódnak, mint a mi éghajlatunk alatt. Ott több a szélcsend, több 
és ragyogóbb a napfény, mint minálunk. A tenger felől fújó szél sokkal 
tűrhetőbb, mint a szárazföldi szél, mert pormentes, mert egyenletesen és 
nem lökésekben fuj, s mert nedves. A szél léhűtő hatása éppen azon mú-
lik, hogy megbolygatja a ruházatunkban rögzített levegőt s egyrészt köz-
vetlenül meleget von el testünktől, másrészt vizet párologtat el, ami még 
jelentékenyebb hővesztést jelent. Ha nem hideg a levegő, úgy nedves 
állapotában még akkor sem hűt le túlságosan, ha mozog. De még a hű-
vös tengeri szél is jól elviselhető. A tapasztalás és a leggondosabb tudo-
mányos vizsgálatok (Hiller, Schnecksmann, Heymann, Flügge, A. Loewy, 
Fr. Müller, Cronheim és Borstein) egyaránt azt bizonyítják, hogy bár a 
friss tengeri szél hatalmas hőmérsékleti ingert gyakorol és jelentékenyen 
fokozza az anyagcserét, nem rontja a közérzést, sőt frissít, üdít, az erő-
érzést növeli s a szervezetet megedzi. Különösen az Északi- és Keleti-
tenger fürdőinek orvosi ajánlásakor számítunk erre a hatásra. 

Az éghajlatnak ugyanazok a tényezői, amelyek az ember részére a 
szabadban élés lehetőségét biztosítják, a növényzeten is döntően érezte-
tik hatásukat. Már pedig ha tudjuk, hogy a klimatikus kúra sohasem jelent 
pusztán légváltozást, hanem mindig milieu-változást jelent a szó legszo-
rosabb értelmében, melyben az embernek sem testi elfoglaltsága, sem 
lelki világa nem marad a régi, belátjuk, hogy mily nagy különbséget je-
lent egy olyan természet köréből, melynek „díszei hullanak", vagy amely-
ben még rügy sem fakad, buja örökzöld vegetáció körébe jutunk. A ten-
ger látásának psychikus hatásairól nem is szólok. Az idegrendszernek, a 
léleknek bizonyos betegségeiben vagy gyöngeségeiben csakis a lélekre 
magára ható tényezők lehetnek gyógyító értékűek, s innen van az, hogy 
oly sok ideges, kimerült, megtépázott lelkű ember gyógyulást talál a ten-
gerparton. Ez az üdítő, lélekgyógyító hatás csak olyan éghajlati viszonyok 
között van meg, melyekben a szabadban élés biztosítva van. 

Régi szép hazánknak nincs egyetlen pontja, melyben a szabadban 
élés lehetősége az egész éven át biztosítva volna. Míg a tengerpartokon 
legalább nyolc hónapon át megfelelőek az éghajlati viszonyok, addig az 
ország belsejében 5—6 hónap az úgynevezett meleg évszak. Egy bizonyos 
fokig kivételt képeznek a Magas-Tátra s általában a havasok fürdőhelyei, 
melyeken a meteorológiai viszonyok csodálatos alakulása folytán a tél 
szélcsendes, verőfényes és derült s a hatalmas insoláció folytán subjek-
tív enyhe is. 

Az orvos nagyon gyakran azért hozza javaslatba a klimatikus kúrát, 
mert az otthon éghajlatának bizonyos káros hatású tényezőit el akarja 
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kerülni. Vannak betegek, kiknek a tél hidege árt, s kiket nem szabad 
a hosszú tél egész tartamára zárt szobába szorítani. így a vérszegények, 
lábadozók, öregek, bizonyos idegbajokban, pl. tabesben szenvedők. Igazán 
meleget a téli évszakban csak nagyon messze idegen földeken találni 
(Malta, Kanári-szigetek, Egyptom, Algír), de annak lehetőségét, hogy 
naponkint egy-két órát könnyen tölthessen betegünk a szabadban és hogy 
szobája szellőzéséről lehűlés veszedelme nélkül könnyen gondoskodhasson, 
már Dalmácia délibb helyein is biztosíthatja. (Lesina, Lissa, Mokosica, 
Raguza, Castel-Nuovo). 

Nyáron a meleg elkerülése úgyszólván minden embernek szükséglete. 
A felhevülés ellen mesterséges eszközökkel alig tudunk védekezni és 
szervezetünk természetes védekezőképességének is élesen megvont határa 
van. Kis gyermekek, kövér emberek, szívbajosok, idült lázas betegek stb. 
fölöttébb rosszul tűrik a meleget, különösen ha — mint az a nagyvárosok 
kőtengerének éghajlatára jellemző - az éjszaka sem hoz lehűlést. A ten-
gerek hőmérséklet egyenletesítő hatása itt is mutatkozik. Még délvidéken 
is, hol a forró nyár kifejlődésének lehetőségei valóban megvannak, tűr-
hető, sőt kellemes és sok esetben egyenesen gyógyító hatású a nyári 
klíma. Különösen ha az uralkodó szél a tenger felöl fuj, vagy ha a parti 
szél és a tengeri szél periodicitása rendes. Tengerpart mellett álló maga-
sabb hegyoldalak szerencsésen kombinálván a lejtők jellegzetes éghajlatát 
a tengerpartokéval, biztosítják nemcsak a nyári éjszakák lehűlését, hanem 
a déli maximumok alacsonyabbá válását is. Innen van, hogy Adria-menti 
fürdőhelyeink a legforróbb nyárban is használható értékes gyógyító ténye-
zők, melyeknek gyógyító hatását az életnek megmentett vérszegény, 
angolkóros és görvélyes gyermekek százezrei hirdethetik. 

Mindenki tudja, hogy sok betegségben, de legeslegelsősorban a tüdő-
csúcshurutok kezelésében, csakis az igen hosszú, megszakítás nélkül hóna-
pokra, sőt évekre terjedő éghajlati kúra van hatással. Egész éven át a 
szabadban tartózkodni csak a tengerparton vagy a havasok éghajlatában 
lehet. Az alföldeken a téli ködös, borongós és gyakran szeles idő még a 
szabadban tartózkodás legtökéletesebb módját, a fekvőkúrát is lehetetlenné 
teszi. Elég egy pillantást vetni az Adria fürdőhelyeinek klimatológiai táb-
lázatára, hogy az ember lássa, miszerint tüdőbajosoknak fekvőkúrára sza-
kadatlanul az egész éven át alkalmas a klíma. Érvényes azonban a tétel, 
hogy „Kevés tüdőbajosnak való tengerparti fürdőhely és kevés tengerparti 
fürdőhely való tüdőbajosnak". Az Adria fürdőhelyei sem versenyezhetnek 
a tüdővész gyógyításában a havasok vagy Déltirol gyógyhelyeivel, de 
viszont igen sokszor, különösen idős emberek lassú lefolyású eseteiben 
pótolhatatlanok. 

A fekvőkúra nemcsak a tüdővész kezelésében használható. Mindenütt, 
ahol pihenés és szabad levegő egyszerre indikált, indikált a fekvőkúra is. 
Nem kell ahhoz orvosnak lenni, hogy az ember belássa, mily óriási a 
fekvőkúrák alkalmazási köre s hogy ennélfogva mily nagy nemzetgazda-
sági érték az olyan hely éghajlata, mely az év minden szakában lehetővé 
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teszi a gyógykezelésnek ilyen módját. Ha nincsen Adriánk vagy elmarad 
betegeinknek ilyetén kúrázása, óriási a veszteségünk munkaképességben, 
vagy pedig számlálatlanul ontjuk idegenek zsebébe a pénzt. 

Mint külön therapiai tényező érdemel említést a napfény. Ma már 
bizonyos, hogy nemcsak a havasokon lehet a rendszeres napkúrákkal 
eredményt elérni, hanem az atmoszféra legmélyebb rétegein is, ha ezek 
az alsó rétegek oly tiszták, hogy nem gyöngítik a nap sugárzásának érté-
kes részét. Tengerpartokon kitűnő sikerű napkúrákat lehet végezni oly 
évszakokban is, mikor az ország belsejében még gondolni sem lehet rá, 
s a kombinálás léhűtő tengeri fürdőkkel még olyankor is lehetővé teszi 
alkalmazását, mikor a rónákon és alföldeken a tikkasztó meleg a hőtor-
lódás veszélye miatt ha nem is lehetetlenné, de alkalmatlanná teszi. Az 
Adria fürdőhelyei oly verőfényesek, hogy a heliotherapia szempontjából 
a legjobb helyek között állanak. 

II. A tengeri fürdők. 

1604-ben IV. Henrik francia király Fanor nevű kutyáját , „aki" veszett-
ség gyanújában állott, gyógyulás céljából Dieppe tengeri fürdőbe küldték, 
ahol a „fejedelmi vendég" méltó fogadtatásban részesült és tiszteletére 
fényes ünnepségeket rendeztek. Hogy a kúra sikerült-e, arról nem szól a 
krónika, de már ebből a híradásból is megtudjuk, hogy volt idő, mikor a 
tengervízben fürdést komoly szervi betegségek megbízható orvosságának 
tartották. 

Ma nem a betegségek gyógyításában, de a be tegségek elhárításában 
tartjuk a tengeri fürdőket kiváló hatásúaknak. Alig van eljárásunk, mellyel 
a betegségek belső okait, a hajlamosságot, a diszpozíciót e redményesebben 
tudnók befolyásolni, mint éppen a tengeri fürdőkkel. 

A tengeri fürdők hatása az emberi szervezetre igen sok tényezőtől 
függő, igen komplex jelenség. Míg kádfürdőbe adva, a tengervíz csak 
olyan hatású, mint valami igen gyönge sósfürdő, addig a nyilt tengeri 
fürdők az egész szervezet minden működésére egész sajátlagos hatással 
vannak. Bizonyos tehát, hogy nemcsak a víz vegyi összetétele; nemcsak 
a fürdő hőmérséklete van hatással, hanem más tényezők is szerephez 
jutnak, így a víz mozgása s az általa fokozott lehűlés és szükségessé 
tett izommunka, továbbá minden oly meteorológiai tényező, mely a sza-
badban fürdő ember testét érheti, így a levegő állapota, a napfény stb. 
Lenkei Vilmos exakt kísérletekkel kimutatta, hogy a nyilt balatoni fürdő 
egészen más hatásokkal van az ember szervezetére, mintha ugyanabban 
a vízben, ugyanolyan hőmérsékleten fürdőkádban fürdik s a különbség 
okát abban vélte megtalálni, hogy a nyílt fürdőben az embert egész sora 
éri olyan testi és lelki benyomásoknak, melyek a szűk fülkében adott 
kádfürdőben hiányzanak. 

Nem is lehet összehasonlítani a tengerparton folyó mozgalmas életet, 
a nap-, lég- és vízfürdők kiszámíthatatlanul változatos használatát a kád-
ban fürdéssel, 
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Pontos éllettani kísérletek egész sora bizonyítja, hogy a tengeri für-
dőknek az anyagcserére, a vérkeringésre s a szervezet egyéb működé-
seire kifejezett hatásuk van, mely azonban igen különböző lehet aszerint, 
hogy milyen a víz és a levegő hőmérséklete és mozgási állapota. Erősen 
mozgó hideg víz hűvös, szeles időben oly hatalmas beavatkozás, mely a 
legedzettebb szervezetre sem közömbös. S ennek dacára is azt látjuk, 
hogy ily hatalmas ingereket is meglepően könnyen tűr meg a beteges 
szervezet is. Gyermekek, kik otthonukban ágynak estek, ha egyszer 
átnedvesedett a cipőjük, vagy ha otthon felejtették a nyakukat védő sált, 
itt félmeztelenül órákig hancúroznak a parton és bár az orvosi vizsgálat 
szervezetük működésének lényeges változásait konstatálja, mégis oly jól 
érzik magukat, mint otthon soha. Természetes, mint minden hatásos orvos-
ságot, a tengeri fürdőt is adagolni kell, mégpedig gondosan, a személyhez 
mérten. Az Északi-tenger vad hullámverése, nyers éghajlata más, mint az 
Adria partok tükörsima vize, derűs ege. Ahol durva ingerekre van szük-
ség, ott az Északi vagy a Keleti-tenger, esetleg az Óceán fog az orvos 
követelésének megfelelni, de ahol az edzést és a kímélést egyesíteni 
akarjuk, ott a szelídebb tengereké és éghajlatoké az elsőség. Bár minden 
vitán kívül áll, hogy a vérszegénység, skrofulózis stb. Európa minden 
tengerparti fürdőjén sikerrel gyógyítható, mégis bizonyos, hogy a legkel-
lemesebb formában, a betegek legnagyobb részének megfelelően, az enyhe, 
középnedves, meleg éghajlatú helyeken nyújtható a kúra. Ne felejtsük, 
hogy míg az Északi és Keleti tengeren csak három hónapon át elég meleg 
a tenger ahhoz, hogy tengeri fürdőt vehessünk, addig az Adria mondhatni 
április végétől október végéig melegebb 15° C-nál. 

Az orvosi praxisban nem válik be az a gyógyszer, mely nem bár-
mikor kapható. A beteg nem várhat hónapokig, míg a kúrára alkalom 
nyílik. Ezért igen nagy előny, hogy a tengerben fürdés lehetősége épp 
úgy, mint a szabadban tartózkodás lehetősége az Adria partjainál igen 
nagy időre terjed, kíméletes edzőkúrákat úgyszólván az év minden sza-
kában sikerrel végezhetünk. 

* * * 

A tenger véghetetlen gazdasági jelentőségében az orvosi alkalma-
zás eltörpülő kis részecskének látszik ugyan, de aki tudja, hogy a tenger 
gyógyító tényezőinek helyes felhasználása egy egész ország egészségi 
állapotán visszatükröződhetik, az nem fogja ezt a szempontot sem leki-
csinyelni. Most, amikor riadtan érezzük, hogy a „Tengerre magyar" jelszó 
szinte üresen cseng, tisztán látjuk Friedrich List (1843) szavainak igaz-
ságá t : „Die See ist die Hochstrasse des Erdballs: sie is der Tummelplatz 
der Kraft und des Unternehmungsgeistes für alle Völker und die Wiege 
ihrer Kindheit: wer an der See keinen Teil hat, der ist ausgeschlossen 
von den guten Dingen und Ehren der Welt, der ist unsers lieben Herr-
gotts Stiefkind," 
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A kéklő messzeségből, ahol az ég a tengerrel ölelkezik, valami fehér 
sáv ragyog felénk. Eleinte azt hisszük, hogy felhő. Ámde minél to-
vább haladunk, minél közelebb jutunk hozzá, annál tisztább kép 

tárul elébünk, s egyszer csak azon vesszük magunkat észre, hogy az nem 
felhő, hanem város, amelynek fehér palotái, tornyai, kupolái a tenger kék 
vizében tükröződnek. 

A hajó peremére dülleszkedve nézzük a mosolygó képet. Hajónk 
Zára felé közeledik. Első pillantásra úgy rémlik ez a város, mintha a vízen 
épült volna, akárcsak Velence. Annak is tetszik a messzeségből. Talán 
azért nevezték el az olaszok dalmát Velencének. Mikor a hajó a zárai 
csatornába kanyarodik, a kép, amely az utas elé tárul, szinte megragadó. 
Szemben, a sima kék vízen, fehér vitorlák úszkálnak s fölöttük sirályok 
keringenek a verőfényben. Balra a dalmát part zöldelő kerteivel, piros 
födelű, fehér házaival, jobbra pedig Uglián szigete magasratörő, hamvas 
szikláival s a tetején San Michele várával, amely úgy tűnik föl messziről, 
mint valami hatalmas kőkereszt. A vár falairól lelátni a túlsó zárai csa-
tornára, sőt a Lunga s az Iracoronata szigeteken is túl, a nyilt Adriára. 
A várat bizonyosan a záraiak építették a XII. század derekán, még pedig 
a magyar uralom alatt, valószínűleg azért, hogy figyelemmel kísérjék 
onnan az ellenséges velencei gályák közeledését. 

Már látni lehet a Puntanica világító tornyát. A csatorna most már 
egyre keskenyebb lesz s a zárai partvidék pazar színpompájában ragyog 
felénk. Erdős dombok, dús délszaki növényzettel borított, kies völgyek 
gyors egymásutánban vonulnak el előttünk, míg jobbra Uglián szigetének 
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apró falvai, mint valami álomképek fehérlenek a zöld szőlőlugasok között. 
Pár perccel utóbb hajónk Zára tág kikötőjében vesztegel. 

Különös megilletődéssel lépünk a szárazra. Eszünkbe jutnak a régi 
szép idők, nemzeti nagylétünk rég letűnt napjai, amikor még magyar lo-
bogó lengett Zára falain, magyar harcosok jártak-keltek utcáin, ahol a nép 
lelkes éljenzéssel üdvözölte a magyar királyt. Zárát joggal nevezhetjük 
Kálmán király városának. A bölcs király három álló esztendeig tartózko-
dott Zárában, rövid megszakításokkal, amikor tudniillik a többi dalmát 
város hódolatát fogadta. Magát Zárát 1102-ben foglalta el és a dalmát 
hadjárat diadalmas befejezése után, 1105-ben nagy ünnepséggel vonult 
be ismét oda, hogy onnan aztán visszatérjen Nagy-Magyarországba. „Mi-

1. kép. ZÁRA. A régi rakpart. (Riva vecchia . ) 

dőn Isten akaratából az igen szent Kálmán király által tengeren és szára-
zon helyreállott a béke, mindnyájan vissza kezdtünk térni dolgunkhoz," 
mondja egy 1105-iki zárai oklevél. És örvendezve jegyzik fel ugyanazon 
évben, hogy „az igen kegyes Kálmán akkor diadalmi menetben vonult 
be Zárába." Régi írások tanúskodnak róla, hogy a dalmát nép nagy szere-
tettel, ritka hűséggel ragaszkodott a nagy királyhoz és Zára s a többi 
dalmát város szinte önként hódolt meg a magyar fegyvereknek. A magyar-
dalmata viszonyt nem keserítette el soha a vérontás emléke. Jó szívvel 
esküdhetett a nép örök hűséget nemcsak a magyar királynak, hanem, ami 
külön ki van emelve, a magyar birodalomnak. 

Zára még ma is őriz néhány Kálmán-korabeli magyar emléket. A 
Santa Maria egyházban látható egy sír, amelynek fölírásai Kálmán idejé-
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bői erednek, s ugyancsak ott a templom oszlopfejei a Kálmán király mono-
gram m ját viselik. A benediktinusok templomának kampanilejét is Kálmán 
király építtette, amelyen, Farlati szerint, ez a fölírás díszlett: „Urunk Jézus 
Krisztus megtestesülésének 1105-ik évében, midőn a győzelem és a béke 
kivívása után Isten megengedte neki a bevonulást Zárába, Szűz Máriának 
ezt a tornyot építtette Magyarország, Dalmácia, Horvátország királya, 
Kálmán." Alig hunyta be szemét a nagy király, Velence 1115-ben meg-
támadja Dalmáciát és elfoglalja Zárát. De 1117-ben új sereg indul a tenger-
mellékre Zára felé. Ordelafo Falieri dogé maga siet a város védel-
mére, de az ostrom alatt elesik. A magyaroknak azonban nem sikerül 
akkor Zárát elfoglalniok. 1124-ben Kálmán fia II. István maga vezeti a 

2. kép. ZÁRA. Az íij rakpart. (Riva rmova.) 

magyar hadat Zára alá. A magyar király személyes megjelenése nagy 
hatással van a tengerpartiakra. Zára nagy örömmel fogadja a 24 éves ifjú 
királyt s a lakosság fényes ünnepségeket rendez a tiszteletére. István 
távozása után Zára ismét Velence birtokába esik, de II. Géza újra vissza-
foglalja. Mikor III. Sándor pápa 1177-ben Velencéből Zárába érkezik, a 
magyarok nagy ünnepséggel fogadják és nagy áldomást ütnek a tisztele-
tére, amely négy álló napig tart. III. István uralkodása alatt Zára ismét 
idegen kézre kerül. Zimony eleste után István kénytelen átadni Dalmáciát 
Mánuel görög császárnak, amikor is Zárát bizánci őrség szállja meg. De 
a császár halála után 1180-ban III. Béla újra visszafoglalja a várost és 
annyira megerősíti, hogy egyedül is ellenállhasson az ellenségnek, amíg 
tudniillik segítség nem érkezik Magyarországból. A király távozása után 
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3. kép. Részlet a zárai kikötőből. 

1181-ben Maurus „Béla királynak hü ispánja és hadvezére," kormányoz 
Zárában és ad ki okleveleket. A velencések vak dogeja, a hatalmas 
Enrico Dandolo, 1193-ban megújítja a háborút és Zárát megostromolja, de 
a magyar hadak visszaverik. A dogé ezért a kudarcért bosszút forral a 
város ellen és 1202-ben, Imre király alatt, újra megjelen Zára előtt és le-
parancsolja a magyar lobogót. A dogé voltaképpen a Szentföldre készült 
s a francia keresztesekkel október 9.-én indult el flottájával Velencéből. 
Azonban útba ejtette Zárát és november 10.-én ostrom alá fogta. Ketté-
törte a hatalmas láncot, amely a kikötőt elzárta, a várost megszállta, 
tűzzel-vassal pusztította, az őrség és a lakosság javarészét lekaszaboltatta 
s házait elhamvasztotta. A dogénak e tettén az egész keresztény világ 
megbotránkozott, különösen mert oly keresztény fejedelem birtokát támadta 
meg, aki szintén fölvette volt a keresztet. A pápa, Imre sürgetésére, hiába 
tiltakozott a rablótámadás ellen, Zára mégis Velence birtokában maradt. 

A keresztes hadak eme vandál inváziója alkalmával a 111. Béla épít-
tette, világraszóló erődítések javarésze szintén elpusztult. A francia Ville-
hardarin, aki szemtanuja volt a keresztesek barbár rombolásának, csodál-
kozva írja, hogy soha olyan erős és hatalmas falakat és tornyokat nem 
látott, s el nem tudott képzelni Záránál szebb és gazdagabb várost, bár 
akkor Velencéből jött. Ilyennek mondják Zárát a magyar uralom alatt. De 
nem is csoda, mert amit akkor polgári szabadságnak és városi autonómiá-
nak tekintettek, Zárában teljes mértékben megvolt. És alig volt város 
akkor, amely annyi kiváltságot élvezett volna, mint Zára. Ez az időszak 
volt Zárának aranykora. Meglátszott rajta, hogy korának leggazdagabb és 
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legműveltebb fejedelme, a bizánci udvarban nevelkedett III. Béla király árasz-
totta rá jóságos kegyeit. A záraiak akkor szabadon kereskedhettek az egész 
magyar birodalomban s a magyar király hatalmas karja által támogatva, 
Zára vetélytársa kezdett lenni a büszke Velencének, azon a tengeren, 
amely akkor a világforgalom legfőbb országútja volt. 

Zára 1242-ben ismét magyar királyt fogad IV. Béla személyében. 
Magyarország a keresztes háború alkalmával lemondott a tőle elrabolt 
Zára birtokáról, de maga a város nem nyugodott bele az erőszakos el-
szakításba. Közvetlen a tatárjárás előtt megegyezett Kálmán, Szlavónia 
hercegével, akinek segítségével elűzte velencei ispánját, Michieli Jánost s 
Magyarországhoz csatlakozott. Velence erre 1243. június elején hajóhadat 
indít Zára ellen. A záraiak vitézül védekeztek. A szárazon nagy magyar 
sereg táborozott, amely megakadályozta az ostromlók partraszállását. Va-
lami tíz napig folyt a harc. Ekkor Dénes bán, a magyarok vezére, meg-
sebesült és kivitette magát a városból. A háború tovább folyt, változó 
szerencsével s csak amidőn IV. Béla 1244-ben személyesen ment le a harc 
terére, szűnt meg a hadakozás. Béla kénytelen volt békét kötni Velencé-
vel s lemondott Záráról, azonban kikötötte, hogy a város kapuvámjának 
kétharmada a magyar királyt illeti, aki azt tulajdon embereivel szedette, 
s hogy ünnepnapokon a Santa Maria tornyán magyar lobogó lengjen. 

Zára ezentúl, bár 
a magyar király fenn-
hatósága alatt állott, 
tényleg Velencéhez tar-
tozott. A köztársaság 
csak kizsákmányolta a 
gazdag várost, amiért 
ez többször fellázadt a 
velencei védnökség el-
len, melynek „súlyos 
igáját" mindenképp le-
rázni iparkodott nyaká-
ról. Amikor pedig I. Ká-
roly a magyar trónt 
elfoglalta és a záraiak 
arról értesültek, hogy 
a hatalmas magyar ki-
rály érvényt akar sze-
rezni a magyar korona 
tekintélyének a tenger-
melléki magyar város-
ban, 1311-ben fellázad-
nak a velencei uralom 
ellen és tanácsosait bör-
tönbe vetik. A megsér- 4. kép. ZÁRA. A Porta Terraferma, 
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tett Velence ekkor ha-
jóhadat küld Zára el-
len, mire a záraiak 
Károlyhoz fordulnak 
oltalomért. Követeket 
küldenek Magyaror-
szágba, akik Belgrád 
közelében találkoznak 
a magyar királlyal. A 
király azonban még 
akkor nem küldhette 
le seregét a tenger-
mellékre, mert ere je 
másutt volt lekötve. 
Zára ekkor kénytelen 
volt megnyitni kapuit 
a velencei seregek-

5. KÉP. Z Á R A . A LOGGIA PUBBÜCA. (PARAVIÍI KÖNYVTÁR.) nek, akik 1313 szep-
tember 1 -én Dalmasins 

zsoldoskapitány vezetése alatt bevonultak a sanyargatott városba és ke-
ményen megsarcolták. 

Nagy Lajos uralkodása alatt Zára ismét reménykedni kezdett, hogy 
lerázza a velencei igát és mikor a magyar király 1345-ben személyesen 
indul el a tengermellék felé, hogy a lázadó horvát urakat megfenyítse, 
Zára követeket küld Bihácsba, ahol Lajos király tábort ütött és nagyértékü 
ajándékokkal fejezik ki hódolatukat Magyarország királyának. Alig szedte 
fel táborát a király, hogy visszatérjen az ország szívébe, Velence azonnal 
elhatározta, hogy Zárát keményen megbünteti kétszínű politikájáért. És 
úgy is történt, mert még ugyanazon év augusztus 12.-én a velencei hajó-
had horgonyt vetett Zára előtt. Canalis Péter tengernagy és Giustiniani 
Márk a szárazföldi hadak vezére felszólították a várost, hogy adja meg 
magát és ismerje el Velencét korlátlan urául, a polgárság azonban elhatá-
rozta, hogy fegyvert ragad a város védelmére és egyúttal követet küldött 
Lajos királyhoz Visegrádra, hogy Zárát oltalmába vegye. Lajos 100.000 
főnyi haddal siet Zára fölszabadítására és a várostól hét mérföldnyire fekvő 
Szemelniken 1346 június 2.-án tábort ütött. Honnét nyolc napra rá kétezer 
válogatott vitézzel a város közelébe vágtatott, hogy megtekintse az ellen-
ség hadi állását. Zára főbb emberei nagy számban elébe siettek a király-
nak és térdenállva, könnyes szemmel könyörögtek, szabadítaná meg őket, 
átadván neki egyszersmind a város kulcsait. Erre az egész magyar had-
sereg Zára alá vonult és a záraiakkal együtt megtámadta az ostromlókat. 
De eközben Velencének sikerült a király táborában hadakozó horvát ura-
kat jópénzen megvesztegetni, akik Lajost és a záraiakat a legválságosabb 
pillanatban cserben hagyták. Így természetesen a velenceiek lettek a győz-
tesek, akik július 1-én megsemmisítették a záraiak seregét. Ezt a véres 
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ostromot a büszke köztársaság lefesttette, még pedig Tintoretto által s az 
óriási nagy kép még most is ott függ a dogek palotájában. Lajos pár 
napra rá útrakerekedett és visszatért Visegrádra. Zára még egy darabig 
ellenállt az ostromló velencéseknek, de látván, hogy hasztalan vár segít-
séget Lajostól, akit a nápolyi események kötöttek le akkor, december 21.-én 
meghódolt a köztársaságnak, amely szörnyű bosszút állt a város lakossá-
gán. „Számos polgárt és nemest lefejeztettek, másokat különböző kínzások-
kal, kegyetlenségekkel sújtottak, nemes férfiakat és hölgyeket tömlöcbe 
vetettek, éhséggel és szomjúsággal halálig kínoztak. Csak némelyeknek 
sikerült Magyarországba menekülniök. 

Lajos király azonban nem mondott le Zára birtokáról. Hadat izent a 
köztársaságnak és most egyenest a lagúnák városa ellen vezette hadait. 
Sokáig folyt a háború, míg végre Velence békét ajánlott föl a magyar 
királynak, akinek serege akkor már megjelent Zára alatt és ostrom alá 
fogta. Zára örömujjongva fogadta a magyarokat, akik 1357 szeptember 
17.-én be is vették a várost. Lajos, aki akkor Zágrábban tartózkodott, nagy 
örömmel sietett Zárába és elfogadta a Velence által felajánlott békét, mire 
1358. február 18-án a szentferenciek sekrestyéjében megesküdött rá. 
Velence ekkor örökre lemondott a dalmát városokról, köztük Záráról is és 
a magyar tengermellék akkor a Quarneroöböl közepétől, tehát a Fiumara 
torkolatától, egész Durazzó határáig terjedt, beleértve az összes szige-
teket is. 

Zára Nagy Lajos halála után is hü maradt a magyar koronához és 
Mária királynő megkoronáztatása alkalmával követeket küldött Magyar-
országba. A záraiakat Nyitrán fogadta a királyné, akik városuk nevében 
örök hűséget esküdtek a királynak és a magyar szent koronának. 

Zára 1383 október 24.-én Nagy Lajos özvegyét, Erzsébet királynét 
fogadja, aki a szentbenedekrendi apácák Szűz Mária klastromába szállott. 
Vele volt két leánya Mária és Hedvig, Alsáni Bálint bibornok, Laczkfi 
István horvát és dal-
mát bán, Lendvai Ist-
ván sziavon bán és 
még mások. Erzsébet 
azért ment le Zárába, 
hogy a lázongó horvát-
dalmata urakat meg-
békítse. Az anyaki-
rályné távozása után 
a horvát urak ismét za-
varogni kezdtek. Sőt 
a hü Zárában is akad-
tak néhányan, akik az 
összeesküvőkhöz pár-
toltak. Erre az özvegy 
királyné Szentgyörgyi 
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Tamás horvát bánt 
elküldte Zárába, aki 
az árulókat csakhamar 
kézrekerítette, lófar-
kon végighurcoltatta a 
város utcáin és fejü-
ket vétette. Zára főbb 
emberei pedig a bán 
kezéhez ismét hűsé-
get esküdtek a király-
nőnek és a magyar 
koronának. 

Mikor Erzsébet ki-
rályné Zárából távo-
zott, nem gondolta, 
hogy négy évre rá, 
mint halott kerül oda 
vissza. A novigrádi 
tragédia után Erzsé-
bet királyné holttestét 
a hü záraiak drága 
pénzen megszerezték 
a pártütő horvát urak-

7. kép. ZÁRA. A Santa Maria templom és tornya.
 t e n g e r e n vitték 

Zárába, ahova egy hó-
nap múlva érkezik meg és 1387 február havában a San Grisogono tem-
plomban eltemetik. 

1388 karácsonyán Losonczi László sziavon bán, mint Dalmácia és 
Horvátország kormányzója és Zsigmond király seregének főkapitánya be-
vonul Zárába, hogy a magyar korona tekintélyét a pártütő horvát urakkal 
szemben megvédje. 

Mikor nápolyi László, a trónkövetelő, Zsigmond ellen föllép, Zára 
mellette foglal állást. 1402 augusztus 27.-én érkezik Zárába Aldemarisco 
tengernagy, László magyarországi helytartója, hét gályával és ekkor Zára 
leteszi az esküt László királynak, aki 1404 július 9.-én köt ki Zárában és 
augusztus 5.-én megkoronáztatja magát magyar királlyá. Vállalkozása 
azonban kudarcot vallott s már november 7.-én elhagyja Zárát és vissza-
tér Nápolyba. Előbb azonban a várost eladja Velencének. Ezért aztán 
Velence jogot formál Zárára és csakhamar elfoglalja. Zsigmond király 
azonban újra birtokába ejti, de 1413 április 17.-én átengedi Velencének. 
És ettől a naptól fogva örökre megszűnt a magyar uralom Zárában, amely 
rövid megszakítással 311 évig tartott. Zára, amely tántoríthatatlan hűséggel 
ragaszkodott a magyar koronához, csakis a pártoskodó horvát uraknak 
köszönhette, hogy nem lett az Adria urává. Velence jól tudta a magyar 
királyok szándékát és mindent elkövetett, hogy tervüket meghiúsítsa. Sok 
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pénze lévén, könnyen megvesztegethette a horvát urakat, akik akadályo-
kat gördítettek a magyar királyok hadműveletei elé, valahányszor Zára 
védelmére indultak. 

Zára a velencei uralom alatt lassankint elvesztette a magyar királyok 
adományozta kiváltságait s ezzel kiváló fontossága is megszűnt. A szabad 
kereskedelemnek Zára és Magyarország között vége szakadt s a kelet 
árúi ezentúl Velence közvetítésével kerültek a magyar birodalom orszá-
gaiba. A magyar uralom megszűnése után, Zára jelentéktelen vidéki vá-
rossá sűlyedt s története ezentúl teljesen helyiérdekűvé lett. Zára azóta 
kétszer cserélt gazdát, de csak rövid időre. 1570-ben a törökök foglalták 
el, de rá nemsokára Velence kiverte őket a városból. 1813-ban a franciák 
fogták ostrom alá s egy havi ellenállás után megadta magát nekik. Napo-
leon bukása után Zára, egész Dalmáciával együtt Ausztria birtokába került. 

Történelmileg Zára a rómaiak alatt kezd szerepelni, még pedig Augusz-
tus császár idejében. Neve akkor Jadera volt s a hasonnevű római gyar-
matnak volt a fővárosa. Később a bizánci császársághoz tartozott és bíbor-
ban született Konstantin Diadora néven emlegeti. 791-ben a frankok fel-
dúlták a várost, de nemsokára rá ismét a görög császárság uralma alá 
került. 991-ben II. Orseolo Péter velencei dogé a görögöket kiverte a 
városból és a köztársasághoz csatolta s azé is maradt, amíg Kálmán király 
1102-ben el nem foglalta. 

Zára, Dalmácia fővárosa lévén, a tartományi hatóságok, valamint a 
tartománygyűlés székhelye. Lakossága (12.000) többnyire olasz s csak 
elenyésző része horvát. Maga a város is az Adria túlsó partján fekvő 
városok jellegét viseli, eltérőleg a többi dalmát várostól, amelyek az 
utóbbi negyven év alatt csaknem teljesen elhorvátosodtak. Eredetileg a 
város félszigeten fe-
küdt. A földszorost 
azonban a velenceiek 
csatornával kettévág-
ták s azóta a város 
területe szigetet alkot. 
A város tudvalevőleg 
falakkal és erős bás-
tyákkal volt körül-
véve, amiket hol a 
magyarok,hol a velen-
ceiek építtettek. A fa-
lak 1868-ig ágyúkkal 
voltak ellátva, azon-
ban emez évben a 
város megszűnt erős-
ség lenni s a falakat 
részben lerombolták 
és a Riva nuova hosz-

8. kép, A zárai Santa Maria templom ablaka, melynek egyik 
fölirata Kálmán király nagyle lkűségét örökíti meg. 
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!). kép . A zárai dóm. 

szában házakat építettek a helyükön, részben pedig, a város keleti oldalán, 
szép árnyékos sétahelyet varázsoltak rajtok, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílik a Riva vecchiára. 

Ezen a magas és pompás sétahelyen az idegen könnyen tájékozhatja 
magát a város fekvését illetőleg. A sétahelyröl északra lelátni a Riva 
vecchiára és a régi kikötőbe, azon túl, a zöldelő kertek között fekvő Cereria 
és Barcagno külvárosokra, a mögöttük emelkedő dalmát fensíkra és a 
távolban ágaskodó Velebit hegység hóborította csúcsaira. Északnyugat 
felől a nyári napszállatairól nevezetes öböl sötétkék tükre tárul elébünk, 
amely messzire elterül a Puntamica világítótornya mögött, az olajfalige-
tekkel födött dikloi riviera hosszában. Nyugaton Uglián szigete kiszögelő 
sziklás földnyelveivel és falvainak maroknyi, fehér házaival, tetején a San 
Michele várral. A déli részen végre a Blazsekovics-park, a záraiak büsz-
kesége, látható, amely lassankint lehajlik s elenyészik a dús növényzettel 
ékeskedő kertek, rétek, szántóföldek sík területén és mintegy előtért képez 
a kilométernyi távolságban fekvő Borgo Erizzo albán lakosságú községnek. 

Ha végigsétálunk Zára utcáin, se szeri, se száma a sok érdekes látni-
valónak, ami az idegent meglepi. A gőzhajó-állomás előtt a nyolcszáz-
méter hosszú Riva nouva rakodóparton láthatók Zára legszebb és leg-
modernebb épületei, kezdve a postaépülettől, elhaladva a Giardino Pub-
lico előtt, egész a katonai térparancsnokságig. Ha a postaépülettől a vá-
ros felé befordulunk, a Piazza delle Érbe térre jutunk. Itt van a reggeli 
vásár, ahol a környékbeli lakosok zöldséget s egyéb élelmiszert árulnak, 
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s itt is ismerkedhetik meg az utas a dalmát és albán földmívesek festői 
viseletével. A piacon, jobbra, szemben találja magát az ember az új ér-
seki palotával. Balra, az érseki kert kerítése előtt emelkedik ama korinthusi 
oszlopok egyike, amelyek a római Zára antik korából származnak s ame-
lyek bizonyosan valami nagyobb méretű római templomnak a maradvá-
nyai. Ez az oszlop, a talapzatához erősített vas nyaköv után ítélve, pel-
lengér gyanánt szolgált a velencei uralom alatt. Ha az érseki kerttel szem-
ben levő S. Elia szerb templomnál befordulunk, a Via San Elia utcába 
jutunk, ahol mindjárt jobbra szemünkbe ötlik a zárai székesegyház álta-
lánosan ismert szép homlokzata. A dóm Zárának legszebb temploma. Bíbor-
ban született Konstantin is megemlékezik róla a X. században s már 
akkor feltűnt a koronás történetírónak fehér és zöld márványból való osz-
lopairól és gazdag fafaragványairól. A régi bazilikából azonban nem ma-
radt egyéb hátra az említett oszlopokon kívül, mert a XIII. században-
csaknem teljesen átalakították, még pedig a román stílű pizai dóm min-
tájára. A templom a régi mesterek képeinek, szobrainak, ősrégi ereklye-
tartóknak, ötvösmű-
veknek s egyéb érté-
kes régi műtárgyak-
nak valóságos mú-
zeuma. Az oltárképek 
többnyire Tizian, Tin-
toretto, Paolo Vero-
nese s Palma Vecchio 
ecsetét dicsérik. A 
templom belsejében 
mindjárt feltűnik Bam-
baili híres oltárképe, 
amely szent Anasztá-
zia vértanúhalálát áb-
rázolja. A vértanú 
földi maradványait kis 
kápolnában, ezüstajtó 
mögött őrzik. Ez utób-
bit antik sárga már-
ványkeret fogja körül. 
A felső részén régi 
dombormű látható, a 
vértanú, továbbá a 
Megváltó és S. Griso-
gono képeivel. Szent 
Anasztázia ereklyéit 
Nikephor görög csá-
szár a jándékozta a 

záraiaknak s azokat 10. kép. Szent Simon koporsója Zárában. 
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Donata, Zára nagy-
nevű püspöke hozta 
Bizanczból 804-ben. 
Nevezetesek a kripta 
bizánci oszlopai. Érde-
kes, hogy az oszlop-
fők faragatlan termés-
kőből valók. A kripta 
fölött emelkedő kórus 
székei nagybecsű mű-
faragványok a cinque-
centóból s a londoni 
Kings-College vagy a 
wimbornei kápolnákra 
emlékeztetnek. A dóm 
románstílű magas tor-

nyát Valaresso, Zára egykori érseke építtette. De a műremek nincs tel-
jesen befejezve. A dúsgazdag velencei pátricius családból származó fő-
papnak szándéka volt a szt. Márk kampaniléjéhez hasonló tornyot épí-
teni a saját pénzén. De mivelhogy ez a család egész vagyonát fölemész-
tette volna, megvonták tőle az évi járadékát. így esett meg aztán, hogy 
a torony csak az első emeletig épülhetett. A hiányzó részét nem rég 
építették föléje a hírneves Jackson tervei szerint. 

Az érseki palota mögött a székesegyház irányában fekszik Zára leg-
fontosabb és legnagyobb műemléke, a régi San Donato templom, amely 
jelenleg archeológiai múzeum gyanánt szolgál. Érdekes, hogy a régészeti 
szempontból világhírű templomot 1798-ban katonai élelmiszer-raktárrá ala-
kították át, a hetvenes években pedig borospincét csináltak belőle. Hogy 
mikor épült a templom, nem állapítható meg pontosan. Annyi azonban 
igaz, hogy Dalmácia legrégibb temploma. Bíborban született Konstantin a 
„De Administrando Imperio" című munkájában megemlíti, de nem mondja 
meg, hogy milyen időből és kitől származik. Nagyon valószínű, hogy San 
Donato, Zára szent püspöke építtette, alkalmasint valami régi római pogány 
templomnak a helyén s a romjaiból. Eme föltevés mellett tanúskodik az 
emléktábla, amely a templomban látható „Iunoni Augustae stb." felírással. 
Az emlékkő szerint ezen a helyen állt Livia Augusta, az Augusztus római 
császár neje hatalmas temploma. Ez utóbbinak a maradványaiból építtette 
volna szent Dónát püspök a IX. században, az aacheni Mária-templom 
mintájára, ezt a remek bazilikát. A templom eredetileg a szent-háromság-
nak volt szentelve, s benne őrizték szent Anasztázia ereklyéit, amiket 
maga a püspök hozott volt Bizáncból. Ide temették a püspök földi marad-
ványait is. A templom két emeletből, azaz voltaképpen két templomból 
állott. A felső rész egy rotunda, galériákkal és magas boltívekkel, amely-
nek, az alsó templomhoz hasonlóan, három szentélye volt. Hét lépcsőzet 
vezetett az alsó templomból a felsőbe, s a boltíves perystilium előtt, ve-
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rónai márványból való 18 fokos lépcsözetben: „a szent lépcsőben" egye-
sültek. Az alsó templom középső szentélye a szent-háromságnak volt 
szentelve, míg a baloldaliban a szent Lukács, a jobb oldaliban pedig, a 
szent Dónát sírja fölött, az utóbbinak az oltárai állottak. A felső templom 
volt az úgynevezett oratorium, s a középső szentélyében a szűz 
Mária, a jobboldaliban pedig a szent Osváld oltárai voltak. Az ajtót, amely 
jelenleg a templom belsejébe vezet, Zmajevics, Zára egykori érseke (1713) 
építtette. Az érsek sárkányos (horvátul zmáj) címere, amely az ajtó fölött 
áll, tanúskodik róla. Érdekes, hogy a felső templom ajtófelei hosszában 
kettéfűrészelt s faragványokkal ellátott oszlopokból állanak, melyek a 
templom földszintjén szanaszét heverő oszloptörmelékekkel s a szent Simon 
bazilika oszlopaival azonosak. Ezekről az oszlopokról s a többi marad-
ványról ítélve, nyilvánvaló dolog, hogy a bazilika építéséhez valami ha-
talmas pogány templom 
romjai szolgáltatták az 
anyagot. Az egész épü-
let két köralakú és egy-
másra fektetett templo-
mot képez, amiért is ez 
a kupolás építmény ritka 
magasnak tetszik. A ro-
tundák boltívei valósá-
gos római méretű, hatal-
mas négyszögalakú pil-
léreken pihennek. Az 
ó - kereszténység eme 
nagyszerű műemlékének 
falain, amelynek csak-
nem szakasztott mása a 
római Pantheon, minde-
nütt ott láthatók a po-
gány templom maradvá-
nyai : fölírásos kövek, 
valóságos sziklatömbök, 
csonka oszloprészek és 
boltívek, párkányzatok 
töredékei össze-vissza 
egymásra rakva. 

Ritka szép és igen 
nagybecsű tárgyakból 
áll a múzeum archeoló-
giai gyűjteménye. A ró-
mai kort megelőző idő-
ből egy csomó csat, haj-
tű S borostyánkőből való 12. kép. Nagy Lajos címere Szent Simon koporsóján. 
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egyéb tárgyak lát-
hatók, amiket az 
említett korszakból 
származó sírokban 
találtak. Számos illyr 
korsó, edény s va-
lami ötszáz darab 
különféle cserépmé-
cses. Ritka és érté-
kes pénznemek, a 
melyeknek leihelye 
maga Zára és kör-
nyéke. A római em-
lékek között legér-
tékesebb az a föl-
írásos kis emlékkő, 
amelyen Zára ókor-
beli neve : Jadera 

13. kép. N a g y Lajos bevonulása Zárába. Dombormű látható. Egy más em-
s z e n t Simon koporsóján. léktáblán olvasható 

Augusztus, a „gyar-
mat urának" (Patrónus coloniae) neve, az első, aki Zárát megerősítette. 
Igen nevezetes a Karinban (Corunium) talált emlékkő, amely Latra, a 
régi Liburnia egyik istenasszonyának a nevét megörökíti. Sok azonkívül 
a római korból eredő arany és ezüst ékszer, házieszköz, edény, váza, 
szobor stb., amelyeknek javarésze Traján idejéből származik. Kiváló 
értékű tárgyai a gyűjteménynek az ó-kereszténység korabeli faragvá-
nyos kőemlékek, többnyire longobard-stílű domborművekkel. Ránk nézve 
nagyfontosságú történeti emlék az a nagyobbméretű dombormű, amely 
szent Simont és Nagy Lajos királyunk feleségét, Erzsébetet ábrázolja. 
Sok a múzeumban a velencei uralom idejéből származó emlék is. Leg-
érdekesebb valamennyi között egy teljes épségben megmaradt hajólám-
pás, aminőket a velencei gályákon használtak a középkorban. 

A San Donato muzeumtól nem messze, a Piazza delle Erbe-iéxre 
nyíló Via Santa Maria-utcán van a Santa Maria temploma, a benedek-
rendi apácák kolostorával. Ez Zárának legérdekesebb temploma s legin-
kább bennünket, magyarokat érdekel, mert úgy a templomot, mint a kolos-
tort, nemkülönben kampaniléjét, amely Zárának legszebb és legékesebb 
műépítménye, Árpádházunk nagy királya, Kálmán építtette 1105-ben, 
amikor ugyanis befejezte volt a dalmát hadjáratot, mellyel Dalmáciát a 
magyar szent koronához csatolta. Ennek a nagyfontosságú eseménynek 
az emlékére emeltette Kálmán a szép templomot. Még most is ott látható 
a templom oszlopfejein a nagy király monogramja (R : Col), meg ugyan-
csak az ő korából egy érdekes felírású síremlék. A templom szép rene-
szánsz stílusban épült és tele van értékes műkincsekkel. Igen nagybecsű 



KÉPEK AZ ADRIÁRÓL : ZÁRA 
3i 

a Mária ereklyetartója, képei a velencei nagy mesterektől származnak 
(Tiziano, Palma vecchio stb.). Nagyon szép a szent Ágnes képe. A Santa 
Maria kolostorban sok magyar főúri leány apácáskodott, úgy az Árpádok, 
mint az Anjouk idejében. A magyar királyok mindig nagy tisztelettel vol-
tak a Kálmán építtette kolostor iránt. Sok adományban, ajándékban része-
sítették." A Nagy-Magyarországból (Magna Hungaria) érkező utasok, kal-
márok, papok, zarándokok itt nyertek útbaigazítást, jótanácsot, istápolást. 
A több mint 300 éves magyar uralom alatt ez a kolostor volt a kapocs 
a magyar királyi székes városok és Zára között. A magyar királyok is 
többnyire e kolostorban szálltak meg. Itt pihenték ki a hosszú út fáradal-
mait, itt nyerték az első információkat a dalmát állapotokról, magyar hely-
őrségek vitéz viselkedéséről, a velencések cselszövényeiről, a pártoskodó 
horvát urak fondorlatairól. E kolostorban szállott meg szintén 1383-ban 
Nagy Lajos özvegye és fényes kísérete. 

\ Via del Duomon át Zára legnépesebb két utcájába (Via S. Bar-
bara, Via Santa Croce), innen pedig a Piazzetta Marina térre jutunk, 
ahol mindjárt szemünkbe ötlik a velencei uralom egyik legnevezetesebb 
emléke, a Porta Marina, amely valamikor a város kapuja volt. A kapu 
felső részét egy hatalmas szent Márk oroszlán díszíti. A kapu némely 
része római eredetű, különösen ami a fölírást illeti, amelyet valamikor 
Melia Annina a férje Lepitius Bassus emlékére vésetett. Egy másik fel-
írás a lepantói tengeri csata (1571) emlékét örökíti meg. 

Ha a Piazzetta Marina térről a San Grisogono utcába térünk, ma-
gunk előtt látjuk a San Grisogono gyönyörű bazilikáját a legtisztább ro-
mán stílusban. 1407-ben épült és 1704-ben fejezték be teljesen. Ebben a 
templomban őrzik a Diocletianus idejében vértanúhalált szenvedett San 
Grisogono 1046-ban talált földi maradványait. Az ereklyetartó nagyértékű 
ötvösmű. A templom főoltárát ritka szép és nagybecsű márványművek 
ékítik. Eme templomban 
temették el 1387-ben a 
Novigradban szomorú 
véget ért Erzsébet király-
nét, Nagy Lajos özve-
gyét. 

Ha a Via San Gri-
sogono utca sarkán be-
fordulunk a Via Santa 
Croce utcába, innen pe-
dig a Via dei Tintori és 
Via del Teatro vecchio 
utcákon át, a Via San 
Simeone utcába jutunk. 
Emez utca végén a 
Campo di San Simeone 
téren van a szent Simon 14. kép. Domborműves kő Szent Simon é s Erzsébet királyné 

(Nagy Lajos f e l e s é g e ) alakjaival a zárai S. Donato-múzeumban. 
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temploma. Itt őrzik szent Simon próféta földi maradványait, amelyek 
1280-ban kerültek Jeruzsálemből Zárába. Amikor Erzsébet özvegy királyné 
1383-ban Zárában tartózkodott, nagyértékü ezüst koporsót csináltatott az 
ereklyék részére, amely nem kevesebb, mint 28.000 aranyba került. A 
koporsót tartó négy angyal is ezüstből volt. Most azonban kettő közülök 
bronzból, kettő pedig köböl való. Az ezüst koporsót, meg angyalokat 
Zsigmond király, aki mindig pénzhiányban szenvedett, állítólag beolvasz-
tatta és pénzt veretett belőlük. A velenceiek azonban a most meglevő 
ezüstözött koporsót csináltatták a régi helyébe 1677-ben, a csatákban elfog-
lalt ágyukból. A legenda azt mondja, hogy Erzsébet királyné, amikor Zá-
rából távozott, a szent próféta egyik ujját magával akarta vinni Magyar-
országba. Útközben azonban szörnyű vihar támadt a tengeren s a királyi 
gálya csaknem elmerült. A királyné kíséretében levő főpapok erre azt 
tanácsolták neki, hogy térjen vissza Zárába és a szent próféta ujját tegye 
vissza a helyére. A viharban, a főpapok állítása szerint, az Isten haragja 

nyilatkozott meg, aki nem akarta, 
hogy a szentnek földi maradvá-
nyait megcsonkítsák. Ernezesemény 
hatása alatt csináltatta volna Erzsé-
bet az értékes szárkofágot. Szent 
Simon Zára védőszentje és ünne-
pét október 8.-án szokták megülni. 
Ekkor van Zára nagy vására is, 
amikor sok érdekes népviseletet, 
Dalmácia minden részéből, láthat 
az idegen. Egyébiránt Zárának há-
rom védőszentje van: szent Anasz-
tázia, szent Grisogono és szent 
Simon. Ez a három szent három 
történeti korszaknak a szimbóluma. 
Szent Anasztázia a bizánci, szent 
Grisogono a magyar és szent Simon 
a velencei uralom korszakát jelentik. 

Van még egy megtekintésre méltó 
temploma Zárának, a San Fran-
cesco kolostor temploma, amely-
hez szintén a Piazza delle Érbe 
térről jutni leghamarább, még pedig 
a Via San Giorgio utcán át. Nagy-
értéküek benne a Carpaccio, Palma 
giovane, Sebastiano Ricci stb. oltár-
képei. 

Ahogy a Piazza dei Signori 
térre lépünk, első pillantásra azt 
hisszük, hogy valósággal Velencé-51. kép. Kehely Szent Simon templomában Zárá-

ban. N a g y Lajos király ajándéka. 
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16 kép Az öt kút (Cinque Pozzi) Zárában 

ben vagyunk. Egy darab Velence Zárában. Az épületek mind velencei 
eredetűek s a velencei építkezési módnak a bélyegét hordják magukon. 
A téren mindjárt feltűnik, a katonai főőrség felett, Zára régi órás tornya 
(Tőrre deli' Orologio). Szemben vele látható a Sanmichelitől (1550) szár-
mazó Loggia. Valamikor Justitia ült benne törvényt, amiről az ott látható 
fölírás (Hic régimén purum, magnaque facta manent) tanúskodik, most 
a városi könyvtár (Biblioteca Paravia) van benne. E téren van szintén 
a városháza (Municipio). A homlokzatán egy napóra látható A. D. P. G. 
(Angelo Diedo Provveditore Generale, Záraegykori fökormányzója) ini-
ciálékkal és 1790 évszámmal. 

A Piazza dei Signori térről, a Via Carriera és a Campo S. Simeonen 
át, ahol a hasonnevű templommal szemben a helytartósági palota áll, a 
Piazza Colonna térre jutunk, ahol ismét három zárai nevezetesség áll 
előttünk: a második római oszlop (Colonna romana), a Bovo d'Anlona 
nevű torony és a Cinque Pozzi (öt kút) kerek kőmedencéi. A torony az 
egykori földszoroson emelkedett, amikor még Zára félsziget volt, tehát a 
magyar uralom alatt. Alkalmasint őrtorony gyanánt szolgált és a város 
kapuját uralta a szárazföld felől. A torony ama hatalmas erődítések marad-
ványa, amiket III. Béla királyunk építtetett 1180-ban s amiket később a 
keresztesek romboltak le. A torony mellett nagy terjedelmű földalatti 
helyiség látható. Valóságos remeke a régi építőművészetnek. Hogy mire 
használták egykor, arról biztos adataink nincsenek. Valószínűleg valami 
menedék- vagy rejtekhely volt, vagy talán valami titkos kijárás a várból, 
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vagy pedig élelmiszerek raktára, amiket az ostrom idejében a szoron-
gatott város lakosai hordtak össze. Annyi azonban bizonyos, hogy San-
micheli, a hírneves velencei építész ezt a földalatti helyiséget vízmeden-
cévé alakította át 1550-ben s ékességül öt művészi ciszternát épített oda. 

A kutaktól lépcső vezet föl a népkertbe (Giardino Pubblico). Innen 
jobbra térve, a Piazza delle Érbe piacról kiinduló hosszú utca (Via S. 
Domenico, Via del Tribunale, Via S. Maria) tűnik elébünk, amelynek 
végén a szent Márk-oroszlánnal ékeskedő Porta Terra ferma kaput, 
megint csak a Sanmicheli egyik műremekét, pillantjuk meg. 

A kapun át, a Fossa nevű kis kikötőn épült hídon keresztül, a 
Blazsekovics-parkba jutunk. Ezt a ritka szép ligetet Blazsekovics helytartó 
kezdeményezésére, a katonai hatóság létesítette. Dús délszaki növények, 
ritka exotikus fák, bokrok, hatalmas áloék, pálmák szegik be a tekervé-
nyes szép utakat, hol fölfelé emelkedve, hol lefelé ereszkedve a magas-
latokon. Gyönyörű kilátás nyílik egy-egy tisztásról a városra és környé-
kére. Majd a Velebit-hegység violaszínű csúcsai tűnnek elébünk, majd 
pedig a tenger sötétkék sima tükre s itt-ott a zárai csatornát koszorúzó 
zöld szigetek. A vidék színpompája szinte elragadó, különösen napszál-
latkor, amikor valóságos mesebeli, tündéri kép ragyog fel előttünk. 



A MAGYAR ADRIA-KUTATÁS JÖVŐJE. 
Irta: Dr. KOCH NÁNDOR. 

Hat esztendővel ezelőtt, október utolsó napján karcsú hadihajó futott 
be a fiumei kikötőbe és a hosszú úttól fáradtan simult hozzá a 
Zichy-móló kőpartjához. A napok óta felhős ég szürke kárpitját ezen 

a reggelen áttörték az őszi nap sápadt sugarai és szelíd fényt árasztottak 
a „Najade" fedélzetére, mintha üdvözölni akarták volna az első expedí-
ciós útról szerencsésen visszatért magyar tengerkutatókat. A kikötő sürgő-
forgó népe csak annyi figyelemben részesítette az olajzöld színben sze-
rénykedő gőzöst, mint amennyi az anyagi javakat rejtegető kereskedelmi 
hajók mellett a hadihajókat általában megilleti. De a megélhetésért rohanó, 
küzdő kikötői népség mit sem törődött azzal, hogy a kis magyar társaság, 
amely hosszú távollét után örömmel üdvözölte a hazai kikötőt, a magyar 
akaraterőnek, tudásnak, szorgalomnak gyümölcsét, négyhetes tudományos 
búvárkodásnak értékes eredményeit hozta magával a kéklő Adria sziget-
világából. 

Hogyan is várhattuk volna, hogy a nekünk már akkor is olyannyira 
idegen és csak névleg „magyar" kikötőváros érdeklődését felkeltse ez az 
ízig-vérig magyar tudományos vállalkozás, amikor túl a Karszt komor 
sziklafalán, az igazán magyar földön is kevesen akadtak, akik figyelem-
mel kísérték volna a „Najade" útját. Érdeklődés helyett közöny, elismerés 
helyett gúnyos lebecsülés fogadta az Adria Egyesület akcióját éppen azok 
részéről, akiknek hivatásuknál fogva fel kellett volna ismerniök a tenger-
kutatás nemzetgazdasági jelentőségét, tudományos szempontból való fon-
tosságát és akiknek támogatniok kellett volna a nemes törekvést, amely 
a magyar intellektusnak, a magyar tudománynak is helyet kívánt juttatni 
a nemzetközi tengerkutatás általános emberi szempontból is olyannyira 
jelentős munkájában. 

Ha a támogatás a legilletékesebb tényezők, a kormánykörök részéről 
el is maradt, a Magyar Adria Egyesület még sem volt minden támogatás 
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híján. Néhány modernebb szellemben vezetett és agilisabb tudományos 
intézet inkább erkölcsi, mint anyagi támogatása mellett szószólóra talált 
a sajtóban is. Különösen a Budapesti Hírlap vette pártfogásába a magyar 
Adria-expedíció ügyét és azzal, hogy hasábjain készséggel adott helyett 
a „Najade" útjáról szóló jelentéseknek, a Magyar Adria Egyesületnek és 
az égisze alatt lelkesedéssel dolgozó fiatal tudós-gárdának megszerezte a 
művelt közönség erkölcsi tőkét jelentő érdeklődését. A Budapesti Hirlap 
azonban anyagi tőkével is támogatta a magyar tengerkutatást. A magyar 
iskolahajóra gyűjtött tekintélyes összegnek a tengerkutató gőzös céljaira 
való átengedésével és a tudományos célokért küzdő Magyar Adria Egye-
sület iránt áldozatkész érdeklődést keltő propagandájával lökést adott a 
magyar tengerkutatás hivatalos részről nagyon is elhanyagolt ügyének, 
úgy hogy 1914 tavaszán már jobban felszerelve, szélesebbkörű érdeklő-
déstől kísérve és következésképpen nagyobb ambícióval is indulhatott 
második útjára a magyar Adria-expedíció. 

Az előzetes jelentések, amelyek a természettudományos folyóiratok 
hasábjain és az Adria Egyesület külön kiadványaiban napvilágot láttak, 
bizonyságot szolgáltattak arról, hogy nem az irigyek részéről gúnyosan 
hangoztatott „kalandos vállalkozásról", hanem komoly, jelentőséggel teljes 
tudományos működésről volt szó, amely szervesen egészítette ki az olasz, 
osztrák és horvát tengerkutatók egységes terv szerint végzett oceano-
gráfiai kutatásait. Az Adria fizikai, vegytani és biológiai sajátságainak 
teljes felderítéséhez már csak az a néhány adat hiányzott, amit a közöny 
által el nem kedvetleníteti magyar oceanografusok az 1914. év nyarára 
és az 1915. év telére tervezett harmadik és negyedik időszakos útjukon 
akartak összegyűjteni. 

Az 1914 nyarán kitört világromboló fergeteg — mint annyi sok szép 
reménységet és tervet — ezt a tudományos törekvést is derékben törte 
ketté. A vesztett háború rettenetes következményei az Adria Egyesület 
ideális célú, de nemzetgazdasági szempontból is jelentős tudományos vállal-
kozását is a megvalósíthatatlan ideák, a letört ambíciók és szárnyaszegett 
reménységek lomtárába utalták. Elvesztettük Fiumét, vele a magyar ten-
gerpartot és megsemmisült minden nemzetgazdasági törekvésünk, amit a 
magyar kikötővárosra és a szabad tengeren való szabad hajózásunkra 
alapítottunk. 

A világot lángba borító tüzfergeteg borzalmas napjaiban és a teljes 
leromlás útját egyengető forradalmi időkben hányszor eszembe jutottak 
a „Najade" fedélzetén töltött nyugalmas, munkás napok. Gondolatban újra 
meg újra élveztem a hajósélet romantikus szépségét, mélységes hangu-
latát. Szemem előtt ismételten megjelent Dalmácia varázslatos tündérkas-
télya, a kékbarlang, elém tárultak Pelagosa hullámostromolta meredek 
szirtjei, a Bocche di Cattaro komorságában is elbájoló képe és a dalmát 
városok fénylő napsugarakkal bearanyozott panorámája. Élénk emlékeze-
temben vannak az izgalmas pillanatok, amikor a sötét mélységből fel-
színre húzott háló gazdag zsákmányát, a tenger ismeretlen mélyének misz-
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tikus életét figyeltük, újra meg újra ott képzelem magamat a fénylő mű-
szerek mellett, amelyek hü barátként, szinte megértő pontossággal számol-
tak be a tenger rejtett titkairól és segítettek legyőzni a kutató búvár 
nemes ellenfelét, az „ismeretlent". Hányszor végigéltem a fókavadászat 
izgalmait, a kemény munkában eltöltött napok után reánk köszöntött 
bűbájos esték vidám hangulatát és a pihenőnapok kedélyes, magyaros 
mulatságait. És a kegyetlen egymásra törés, az irigy széthúzás és a vad 
gyűlölködés napjaiban hányszor vágyódott meggyötört lelkem a megértő, 
baráti társaság után, amely a „Najade" fedélzetén a tenger fenségének 
léleknemesítő és békés hangulatot varázsló bűvkörében, ideális közösség-
ben vívta nemes harcát a nagy ismeretlennel, a tenger titokzatos vilá-
gával. S most mindennek vége, legalább hosszú időre vége. De vájjon 
tényleg le kell-e mondanunk arról, hogy a magyar tengerkutatás valaha 
még életre kelhessen ? 

Az óriási veszteség mellett, ami az egyetlen magyar tengeri kikötő-
város elvesztésével gazdasági téren ért, igazán elenyésző a csapás, ami 
a magyar tudományra nehezedik azzal, hogy a nemzetközi oceanográfiai 
kutatások terén nekünk jutott munkaterület, a szívünkhöz is annyira közei-
állott Adria idegen fennhatóság alá került. És ennek ellenére sem korai, 
de nem is fölösleges, vagy utópisztikus az a kérdés, hogy szerepe lehet-e 
még valaha a magyar tudósvilágnak a tengerkutatás internacionális mun-
kájában ? A megkezdett, becsülettel végzett és értékes eredményeket 
felmutató kutatások jogot adnak a magyar oceanografusoknak arra, hogy 
tudományos megfigyeléseiket befejezzék és adataikkal hozzájáruljanak az 
oceánok és beltengerek tökéletes megismerésének nagyszabású nemzet-
közi müvéhez. 

A tudomány, ha szellemében és nyelvében nemzeti is, eredményeiben 
mindenesetre internacionális, mert hiszen általános emberi javakért mun-
kálkodik és eredményei közös kincsei az emberiségnek. A tengerkutatás, 
amely az emberiség közös életterületére és jólétének kimeríthetetlen 
kincsesházára fordítja figyelmét, eo ipso nemzetközi feladat. Ennek adott 
határozott kifejezést az a szövetkezés, amely egy táborba gyűjtötte a 
világ minden kultúrállamát a közös életterületnek, a tengernek egységes 
tér szerint és kölcsönös megértéssel való átkutatására. A magyar tenger-
kutatók azzal, hogy az Adrián végzett megfigyeléseiket a Kopenhágában 
székelő nemzetközi tengerkutató bizottság tervei, szabályai és módszerei 
szerint végezték, csatlakoztak az internacionális tudós társasághoz, amely 
bizonyára szívesen fogadja a magyar Adria kutatás eredményeit, mint a 
tenger titkaira világosságot derítő tudományos adatoknak értékes kiegészítőit. 

De vájjon van-e remény arra, hogy a nemzetközi tengerkutatás 
elejtett fonala újra felvétetik és a háborúban egymást gyűlölni, egymásra 
irigykedni tanított nemzetek a régi egyetértésben folytathassák a népjó-
létet és az általános emberi kultúrát szolgáló tudományos munkát? Az 
angol hivatalos körök részéről még a háború alatt, amikor a búvárhajó-
harc miatt legjobban dühöngött a gyűlölet a németek ellen, felmerült az 
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Északi- és Keleti-tenger további nemzetközi kutatásának a kérdése és 
már akkor szó esett arról, hogy még a tökéletes győzelem esetében sem 
szabad a német tudományt kizárni a nagyjelentőségű munkából. A győztes 
államok tudományos köreiben tehát megvan a hajlandóság arra, hogy a 
magasabb nézőpontból vizsgált közös célok érdekében félre tegyenek 
minden kicsinyes bosszúérzést és gyűlölködést és fölvegyék a békés 
együttműködés elejtett fonalát. Nem hisszük, hogy az olasz és a délszláv 
tudósok ne méltányolnák a magyar oceanografusok két Adria-expediciójá-
nak jelentős sikereit és ne nyújtanának a közös munka egyetértő folyta-
tására békejobbot és — ha kell — segítséget is a magyar tengerkutatóknak. 

Más kérdés azonban, hogy borzalmasan lezüllött gazdasági viszonyaink 
mellett képes-e az állam támogatni egy nagy költségekkel járó tudományos 
vállalkozást akkor, amikor erre — sajnos — már semmiféle nemzetgazda-
sági érdek sem ad impulzust. A magyar tengerkutatás Fiume és a magyar 
tengerpart elvesztésével megszűnt nemzetgazdasági törekvések talaját 
egyengető tudományos szükségszerűség lenni, mert a tndományos ered-
ményeket már nem értékesíthetnénk a magyar érdekeket szolgáló tengeri 
halászat fejlesztése terén. Megmarad azonban a kevésbé gyakorlati, 
inkább ideális cél, a tudomány haladásának elősegítése. Erre azonban 
most, amikor minden kultúrtényezőnek és így a magyar tudománynak is 
a fennmaradásunkat, megélhetésünket biztosító eszközök előteremtésére 
kell törekednie és — legalább egyelőre — önző célokat követve mellőznie 
kell az általános emberi szempontokat, aligha kerülhet a sor. Ég a ház 
felettünk, magunkat és a miénket kell mentenünk, nem érünk reá és 
nincs módunkban, hogy tudományos készségeinket csupán magáért a 
tudományért, önzetlenül fölajánljuk más nemzetek gazdasági érdekeit 
előmozdító munkára. Igen, később, ha rendbeszedtük feldúlt házunk táját 
és ha tudományunk felszabadult a nemzetmentés kötelessége alól, akkor 
szívesen odaállunk ismét a nemzetközi tudós tábor mellé, hogy az elvesz-
tett, de a szívünktől el nem szakadt bűbájos Adria kincseinek gyűjtésében 
a megkezdett munka továbbfolytatásának joga alapján kivegyük a nekünk 
kijáró részt. 

A Magyar Adria Egyesület nek, amely alól az Adria elvesztésével 
látszólag kiszaladt a működés talaja, nem szabad feladnia a reményt. 
A politika ennek a buzgó egyesületnek kultúrprogrammjától mindig távol 
állott és így semmi akadálya sem lesz annak, hogy a tenger tudományos 
kutatásának és a tengerre vonatkozó ismeretek közlésének kettős céljával 
a kultúra mezején továbbra is munkálkodhasson. 



A TENGERI NÖVÉNYEK GYAKORLATI ÉRTÉKESÍTÉSE. 
írta: DR. MOESZ GUSZTÁV. 

— Hat ábrával. — 

Bár a természet gazdagsága szinte kimeríthetetlen, a hosszú háború 
következtében mégis sok cikknek keservesen érezzük megfogyat-
kozását, sőt hiányát. A természet most sem fukarkodik: a föld 

felszíne csak úgy megtermi a növényeket, mint azelőtt, a föld mélyéből 
sem tűnt el az érc, a szén és a kőolaj, csak az emberi tevékenység 
változott meg. A föld termékeinek egy része a tenger fenekére vándorolt, 
vagy másképpen pusztult el, más része a szállítás nehézségei miatt, vagy 
az emberi önzés miatt nem juthat el éléskamráinkba. 

A kényszerűség leleményessé tette az embert. Kitalálta a sokféle 
pótanyagot és rájött arra, hogy az évszázadokon át megszokott termesztett 
növényeket — úgy, ahogy — a vadon élő növények is pótolni tudják. 
Eddig ügyet sem vetettünk rájuk, de ha tovább tartott volna a háború, 
őket is a „természet kincsei" névvel becézzük. Esetleg rákerülhet a sor 
a tenger növényeire is, melyek óriási mennyiségüknél fogva jelentékeny 
hasznot nyújthatnának a kimerült emberiségnek. 

Igaz, hogy eddig eléggé elhanyagoltuk őket és ezért aránylag keveset 
tudunk róluk. De miként a szárazföldi növényeket számtalan módon tudjuk 
hasznunkra fordítani, úgy a tengeri növényzet is bő forrása lehet újabb 
gazdasági és ipari fellendülésnek. Talán felhasználhatjuk őket táplálkozá-
sunk céljára, vagy ami hihetőbb, testükből fontos szerves vegyületeket 
állíthatunk elő, amelyeknek nagy jelentőségük lehet úgy az elméleti, mint 
a gyakorlati tudományok körében. 

A tengerparti népek ismerik a tenger növényeinek némely hasznos 
sajátságát. Ezek az ismeretek azonban többnyire kezdetlegesek, körülbelül 
egy sorban állanak a szárazföldi nép egyszerű tapasztalataival vagy 
sejtéseivel, amikor bizonyos mezei növények gyógyító hatásában meg-

• 
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bíznak. A tudománynak volna a feladata ezeket a gyenge ismereteket 
erősebb alapokra fektetni és kifejleszteni és az iparnak, meg a kereske-
delemnek volna azután a hivatása, hogy a gyakorlatilag is felhasználható 
előnyöket az egész ember iség részére hozzáférhetővé tegye. 

Manapság a következő célokra használják a tenger növényzetét , 
illetőleg a belőle nyert t e rmékeke t : 1. emberi táplálkozásra, 2. az állatok 
táplálására, 3. gyógyításra, 4. technikai célokra, 5. kémiai anyagok elő-
állítására, 6. trágyázásra. 

1. Az emberi táplálkozásra alkalmas tengeri moszatok. 

Ezeknek a száma meglehetősen nagy. Nem is sorolom valamennyit 
elő. Minthogy eddig csak egyetlen egy tengeri moszatról (Laminaria 
Gunneri) gondolják, hogy mérges volna, feltehető, hogy óriási többségük 
ártalmatlan. Nagy tömegben teremnek a tenger köves partvidékén és 
könnyen összegyűjthetők. És ha még sem tudott a tengeri moszat, mint 
élelmi cikk elterjedni, annak oka bizonyára az a sa já tságos íz és szag, 
amely minden tengeri növénynek sajátsága. Ezt az ízt és szagot el kellene 
előbb tüntetni, hogy megkedveltessük a t enger növényi termékeit. Hasonló 
oknál fogva nem tudnak a tengeri halak sem népszerűekké válni a kon-
tinensen. A japánok és kínaiak, akiknek ízlése a miénktől meglehetősen 
eltér, szívesen eszik a tengeri moszatokat főzeléknek, vagy salátának, de 
szárított állapotban is. Sőt nagy kereskedést is folytatnak vele. 

Az az étel, amit a japánok komba-nak neveznek, többféle Laminaria-
ból készül. Ezek a laminariák 1—4 m nagyságú barna moszatok, melyek 
nagy tömegben teremnek a tengerpart szikláin (2. ábra). A nyár végétől 
októberig gyűjtik kézzel vagy vasszerszámmal. Többnyire salátának eszik. 

A japáni és kínai dsin-dsen étel a Gracilaria lichenoides-bö\ készül 
(1. ábra). Ennek a piros moszatnak kereskedelmi neve: ceyloni moha. 

nyás anyaggá duzzad, 
melynek nagy tápláló 
értéke van. Betegek-
nek is kiváló étel. 
Ugyancsak dsiendsen-
nek nevezik a kínaiak 
a Gelidium cartila-
gineum-bó\ készített, 1. ábra. Balról: Gracilaria lichenoides; jobb f e l ő l : Gigartinia 

mamillosa. (Kützing nyomán rajz.) 



A TENGERI NÖVÉNYEK GYAKORLATI ÉRTÉKESÍTÉSÉ 47 

a makarónihoz ha-
sonló ételt. Az Eu-
cheuma moszat né-
hány fajából a ja-
pánok és az indu-
sok levesbe való 
ételt készítenek, de 
megeszik nyersen 
is, salátának is. 

Az élénk piros 
színű Porphyramo-
szatnak több faját 
a japánok mester-
ségesen is termesz-
tik oly módon, hogy 
a tenger vízébe, 
közel a parthoz, 
mintegy 2 m mély-
ségbe, januárius-
ban és februárius-
ban faágakat, sőt 
egész kivágott fá-
kat sűlyesztenek el 
abból a célból, hogy 
a Porphyrának a 
tenger vízében le-
begő csirái azágak-

ra telepedjenek le ábra. Laminaria félék. Balról a harmadik: Laminaria Cloustoni; 
és növekedjenek. a negyed ik: L. sacharina. (Oltmanns nyomán rajzolva.) 

Amint a fiatal nö-
vénykék 3 - 4 hét múlva elérték teljes nagyságukat, akkor az ágakat a 
vízből kiemelik és róluk a sűrű rajokban odatelepedett, 10—30 cm nagy-
ságú Porphyra egyéneket kényelmesen leszedik. Az így megtisztított 
ágakat ismét a vízbe vetik, hogy néhány hét múlva újból kiemeljék gaz-
dag zsákmánnyal megrakottan. A Porphyrából készített ételt a japánok 
nori-nak nevezik. 

A Porphyra laciniatát (2. ábra) különben Európában is eszik. Az 
angolok a lawer vagy tengeri sauce nevezetű ételt készítik belőle. 
A Hebridák lakói hagymával párolják, vagy ecettel, borral fűszerezik, 
vagy vajjal élvezik, miután előbb kevés vízben párolták. 

A Hebridákon, Skótország, Irland és Norvégia partvidékein az Ulvúi 
(tengeri saláta), a Laminaria diginatát és a L. saccharinát (2. ábra), a 
Nitophyllum-ot (5. ábra) és a Schizymenia edulis-t részint főzeléknek, 
részint salátának készítik el. A Himanthalia lorea-ból (2. ábra) pedig 
jóízű levest főznek. Az Alaria esculenta (4. ábra) levélalakú telepe a 
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káposzta ízére emlékeztető jó főzeléket ad. Ennek a moszatnak azonban 
többnyire csak a levelek főeréhez hasonló középbordáját használják fel. 

A Chondrus crispust Angliában és Izland szigetén csak a szegényebb 
nép eszi. Forró vízben majdnem teljesen kocsonyává alakul át. Ilyen 
állapotában gelée gyanánt nyer alkalmazást az angol konyhán. 

A LaurenciaAé\ékx\ek (3. ábra) erős borsízük van. Irland és Skótország 
lakosai pepper dulse-nak nevezik. 

A Gracilaria Wrightii kis piros moszatnak a partra kivetett darabjait 
Ausztráliában összegyűjtik és ételnek készítik el. ízletesnek mondják. 
A Csendes-óceán némely szigetén ez az egyedüli ennivaló, mely már 
többször mentett meg hajótörötteket az éhenhalástól. 

Kérdés, van-e a tengeri moszatoknak elegendő tápértékük? A kevés-
számú kémiai vizsgálat alapján annyit mondhatunk, hogy a tengeri növé-

nyek kevés fehérje mellett (6—-10°/o) 
nagyobb mennyiségű szénhidrátokat 
tartalmaznak, melyek a galaktan, glu-
kosan és fruktosan csoportokba tar-
tóznak. Ezek állománya nyálkás. A 
tiszta nyálka, amely a tengeri mosza-
tok főanyagát alkotja, a Cc, Hio Os 
képletnek felel meg s így a kemé-
nyítő rokonságába tartozik. Mindeb-
ből kitűnik, hogy a tengeri moszatok 
igenis tartalmaznak értékes tápanya-
gokat. 

Az irodalomban sok adatot talá-
lunk arra vonatkozólag, hogy a kelet-
ázsiai ehető fecskefészkek is tengeri 
moszatokból épülnek fel. Fel is so-
rolják azokat a piros moszatokat, ame-
lyeket a fecskék fészkük építésére 
felhasználnak. Tschirch-nek a phar-

makognoziáról írott nagy könyvében azonban azt olvassuk, hogy ez az 
igen elterjedt hit, melyet az iskolákban is tanítanak, teljesen alaptalan. 
A keletázsiai ehető fecskefészek, vagyis a szalangane, vagy tunkin fészek 
valóban ehető, sőt a bennszölött lakosság csemegéje, de semmi köze a ten-
geri moszatokhoz, mert a fecske a saját nyálából rakja össze fészkét. 
Marshall megfigyelte, hogy a fecskék, melyek a Collacolia nemzetség 
fajai, a párosodás idejében bőven választják ki a fészeképítéshez szük-
séges nyálat erősen kifejlődött két nyálmirigyükből. A kémiai elemzés is 
e mellett szól. A fészek anyaga ugyanis átlag 56°/o fehérjét tartalmaz. 
Ha moszatokból épült volna fel, úgy ennél jóval kevesebb fehérjét kellene 
tartalmaznia, de annál inkább szénhidrátokat. Az ehető fecskefészek 
alapanyaga olyan fehérje, mely a mucin csoportba tartozik, tehát rokon 
az állati enyvvel. 

3. ábra. Laurencia pinnatifida. (Ibolyaszínű. 
A term. nagyság fe le . A Phycol. brit. nyo-

mán rajzolva.) 
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2. Az állatok táplálására alkalmas tengeri növények. 

Mikor Caesar hadserege a Scipio ellen viselt hadjáratban Afrika pa r t j 

vidékén táborozott, élelmiszerekben nagy Ínséget szenvedett . A katonák 
úgy mentették meg lovaikat, hogy összegyűjtötték a parton nagy tömegben 
heverő tengeri növényzetet , azt édes vízzel leöblítették s aztán enni 
adták éhes lovaiknak. Ez talán a legrégibb adat, amely bizonyítja, hogy 
a tengeri növényzet az állatok táplálására is felhasználható. 

Ott, ahol az ember maga sem veti meg a tengeri növényt, gyakran 
adja házi állatainak is. A Balti-tengerben fekvő Gottland lakosai a Fucus 
vericulosus barna moszatot liszttel keverve a ser tések hizlalására hasz-
nálják. Az Atlanti-tenger északi részeiben termő Rhodymenia palmatát 
a partvidékeken juhoknak és kecskéknek adják. Jó takarmánynak mondják. 
Norvégiában és Skótországban a Polysiphonia és az Antithamnium szolgál 
erre a célra. Ugyancsak Norvégiában, de Finnországban is, a Laminaria 
digiíatát adják az állatnak tél idején, amikor a szénából már kifogytak. 

3. A gyógyí tás céljára szolgáló tengeri növények. 

A tengerparti népek és 
bözőbb betegségek ellen 
használták. Ilyen betegsé-
g e k : skorbut, görvélykór, 
köszvény, köhögés, tüdő-
baj, nemi betegségek, gyul-
ladás, hólyag- és veseba-
jok, elhájasodás, bélférgek 
stb. Az elszenesített Fucus 
vesiculosust „aethiopis ve-
getabilis" néven már a 
XVII. században is használ-
ták görvély ellen. Az orvosi 
gyakorlatban azonban a 
tengeri növények alig-alig 
szerepelnek mint gyógy-
szerek. Gyógyító hatásu-
kat e léggé megmagyarázza 
jelentékeny jódtartalmúk. 
Annak a nyálkaanyagnak, 
amely a tengeri növények-
ben mindig jelen van, szin-
tén van gyógyító ereje, 
vagy legalább is erősítő 
hatása. 

Napjainkban a tengeri 
növények a carrageent és 

a matrózok a tenger növényeit a legkülön-

4. ábra. Alaria escutenía. Egy kis példány. (A term. nagyság 
fele. A Phycol. brit. nyomln rajz.) 
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a stipites Laminariae-i szolgáltatják a gyógyszertárak részére. Ezeken 
kívül nevezetesebb termék az agar-agar, továbbá a féregmoha, vagyis 
a helminthochorton és az extractum Laminariae, mely utóbbi jódtartalmá-
nál fogva elhájasodás ellen használatos. 

A carrageen, melyet irlandi mohának, vagy gyöngy mohának is 
neveznek, nem más, mint a Chond/us crispus piros moszat, szárított 
állapotban. Ez a növény az Atlanti-tenger északi felében él, úgy az 
európai, mint az amerikai partokon. A Földközi-tengetben és a Keleti-
tengerben nincsen meg. Irland körül nagy mennyiségben terem. Itt és 

Bretagneban foglalkoznak leg-
inkább a carrageen gyűjtésével. A 
legjobb minőségűnek azonban az 
amerikai árút tartják. A vasgereb-
lyékkel összehordott anyagot egy 
héten át a levegőn hagyják, hogy 
száradjon és halaványodjon. Majd 
hordókba gyömöszölik és édes víz-
zel leöntik, végre ismét kiterítik, 
hogy a napon megszáradjon, míg 
teljesen meg nem halaványodik és 
szaruszerű keménységet nem nyer. 
A halaványítást kénes savval is 
meg szokták gyorsítani. 

A kereskedelem a carrageen-
nek három fajtáját ismeri: a natu-
ralét, a depuratumot és az electum 
a/bissimum-ot. Gyógyszernek csak 
az utóbbi alkalmatos. A carrageen-
nek kereskedelmi középpontja Ham-
burg, ahova 50 és 100 kg-os bá-
lokba csomagolva érkezik. 

Főanyaga a nyálka, amely 
többféle szénhidrátnak a keveréké-

A t Z : N " T J ' ! r T p f ' T (Karminpi ros- bői áll Ilyen szénhidrát a galak-A térni, ungys. fele. A Phycol. brit. nyomán J & 

rajzolva.) i t a n i glukosan, fruktosan, pentosan. 
iGyógyhatása olyan, mint a zsilizé 

(Althaea), a szalepé és más nyálkásdrogé. Cukorkát is készítenek belőle 
köhögés ellen. A csukamájolaj emulziójának tartósságát is a carrageen 
hozzáadásával szokták emelni. 

A stipites Laminariae a barnamoszatokhoz tartozó Laminaria Clous-
toni (2. ábra) nyeles részéből készül, úgy, hogy annak hengeres darabjait, 
miután szaruszerű anyaggá száradtak, különböző nagyságú rudacskákká 
esztergályozzák. A gyakorlatban kétfélét használnak, tömöttet és csöveset. 
A vízben egyenletesen megduzzadnak és 24 óra alatt átmérőjüknek ötszö-
rösét is elérik. Ezért használják sebeknek nyitvatartására és kitágítására. 
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Agar-agar. A kereskedésbe kerülő agar-agar nem más, mint bizonyos 
keletindiai és japáni piros moszatokból nyert nyálka szárított állapotban. 
A név maláji eredetű. A malájok ugyanis a Gracilaria lichenoides (1. ábra) 
piros moszatot nevezik így. A számos piros moszat közül, melyek agar-
agart szolgáltatnak, különösen nevezetesek a Gelidium-félék (G. Amansii 
[6. ábra], G. polycladum, G. elegáns), mert ezek adják a legjobb japáni 
agar-agart. A tenger vizéből kiemelt növényeket hosszadalmas eljárással 
szárítják és halványítják, majd mossák és tisztítják, ismét szárítják, végül 
főzik. Főzés közben, 5—6 óráig 
tartó folytonos kavarás mellett 
az anyag zselatinszerű folya-
dékká lesz, melyet, miután előbb 
még ecettel és kénsavval ke-
vertek össze, azután vízzel ki-
mostak, gyapot- vagy kender-
szöveten átpréselnek és for-
mákba öntenek. Hosszabb ideig 
tartó száradás után a zselatint 
pálcika alakú darabokra vágják 
és százával ládákba csomagol-
ják. Az árú legnagyobb része 
Kínába megy, Európába csak 
kevés jut. 

A legjobb japáni agar-agar-
nak Davidsohn szerint a követ-
kező összetétele van : 21'79°/o 
víz, 5"95% nitrogén tartalmú 
anyag, 64'59° o szénhidrát, 3"54°/o 
cellulóz és 4 '13% hamu. A szén-
hidrát a pektin-csoporthoz tar-
tozó gelose. 

Az agar -agar t a zselatin 
módjára lehet használni. Egyes 
gyógyszerek készítésére is be-
válik. 

Jó szolgálatot tesz a bak-
teriologusnak, aki az agar-agart 
baktériumok tenyésztésére használja, mert az sokféle baktériumnak kitűnő 
tápanyaga. 

A féregmoha, vagyis a muscus helmithochortus számos tengeri 
moszatnak a keveréke, melyet a parti népek bélférgek ellen használnak. 
A tulajdonképpeni féregmoha az Alsidium helminíhochorton moszat, mely 
a Földközi-tengerben él. 

Itt említhető meg, hogy a bandoline nevet viselő „hajerősítő szer" 
is tengeri moszatokból, a carrageenből készül. 
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4. Technikai célokat szolgáló tengeri növények. 

Japánban és Kínában többféle tengeri moszatnak a nyálkáját, az 
agar-agart is, szöveteknek a keményítésére és simítására használják. 
Használják enyv módjára ragasztásra is. Mindkét célra különösen alkal-
mas a Gloiopeltis tenax piros moszatból készült agar-agar, melyet a 
japánok hai tsai-nak neveznek. Az amerikai carrageennek legnagyobb 
mennyisége is technikai célokat szolgál, főképpen a szövőiparban és a 
papírgyártásban. Felhasználják a gummi pótlására is. Használnak carra-
geent a szalmakalap és nemezkalap gyártásához is, valamint a sör és a 
méz felderítéséhez. A kazánkő ellen forgalomban levő „végétaline natu-
relle" is carrageent tartalmaz. A mikroszkópi vizsgálatok céljára szükséges 
beágyazó anyag is sokszor agar-agarból van. 

Angliában a Fucus vesiculosus hamujából, az úgynevezet t tangszódá-
ból finom üveget állítanak elő. 

Az európai tengerekben többnyire igen nagy mennyiségben élő 
tengeri fű, a pázsitfélékhez tartozó Zostera marina párnázási célokra igen 
alkalmas. Kitűnően pótolja a folyvást dráguló lószőrt. Ennek a növénynek 
ilyen célra való felhasználását Lehmann dán jogtanácsos ajánlotta először 
1816-ban. 

5. Kémiai termékek előállítása tengeri moszatokból. 

Az irodalom, anélkül, hogy bizonyítani tudná, többször említi, hogy 
a régi rómaiak a bíborfestéket, a pirosítót bizonyos tengeri moszatokból 
készítették. Ilyen moszatok gyanánt említik a Plocamium coecineum-oi 
és a Rhytiphloea tinctoriát. 

A kémikusok érdeklődése csak akkor irányult a tengeri növények 
felé, amikor Courtois 1813-ban azok hamujában egy új elemet fedezett 
fel, a jód-ot; Balard pedig 1826-ban a bróm-ot. Különösen a Laminaria 
félék gazdagok jódban. Vannak tengeri moszatok, amelyek jódot egyál-
talában nem tartalmaznak, így a Gigartina spinosa. A stipites Laminariae 
dróg hamujában a jód mennyisége 3-08%>. 

Gautier szerint a Laminaria 100 g friss anyagára 12 mg jód és 100 g 
száraz anyagára 60 mg jód esik. A jód organikus vegyületeket alkot a 
növényben. A brómnak mennyisége jóval k e v e s e b b : a hamuban ritkán 
több, mint 0"2°/o. A moszatok fiatal lombja több jódot tartalmaz, mint az 
idősebb. A szárazra került moszat is veszít jódtartalmából. 

Japánban, Skóciában és Normandiában a jód gyártása egy időben 
nagy arányokban folyt. Az eljárás röviden a köve tkező: A tengerből 
kihalászott, valamint a hullámoktól kisodort Laminariákat 4—5 napig tartó 
felületes száradás után erjedni hagyják, miközben a növényekből eltávozó 
— jódban gazdag — folyadékot összegyűjtik és bepárolják. Az er jedő 
moszattömeget pedig gödrökben vagy arravaló kályhákban elszenesítik 
azzal a bepárlási termékkel egyben, melyet a kifolyó nedvből nyertek-
Az elszenesítés eredménye az a hamu, amelyet általában tangszóddnak, 
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moszatszódának, Skóciában kelp-nek, Normandiában pedig varek-nek 
neveznek. 22 tonna Laminaria 1 tonna moszatszódát ad. Ezt a hamut 
vízzel kilúgozzák, az oldatot besűrítik, miközben többféle só kikristályo-
sodik. Híg kénsavval való főzés után újból kiválik az oldatból több 
vegyület. Végül olyan anyalúg marad vissza, mely már csak jódsókat 
tartalmaz: nátriumjodidot és magnéziumjodidot. Ezt a két vegyületet 
kénsavval és barnakővel való együttes főzéssel megbontják, miközben a 
jód ibolyaszínű, sűrű gőz alakjában szabaddá válik és az üvegedény 
belső falára kristályos lepel formájában lecsapódik. Hátra marad még a 
jódnak a megtisztítása a mindig jelenlevő klórtól és brómtól, ami újabb 
szublimálással történik. 

A Laminaria stenoioba-bó\ nyert hamunak minden 1000 kgja átlag 0 -9 kg 
jódot ad. A jódgyártásnak ezt a módját virágzásának tetőpontján a német 
kémiai ipar .egyszeribe megakasztotta. A németek ugyanis rájöttek arra, 
hogy a jódot olcsóbban is elő lehet állítani a chilei salétromból. Hogy ez 
az újabb eljárás milyen veszteséget jelentett az angol és a francia tenger-
parti lakosságnak, az eléggé kitűnik abból az egy adatból is, mely arról 
tudósít, hogy egyedül az Orkney szigeteken 20.000 ember foglalkozott 
kelpfőzéssel és a jód előállításával. 

A Laminaria hamujában jódon kívül más ér tékes elemek is vannak : 
24% nátrium, 22° o kálium és 2'56'Vo foszfor. Ezek közül a kálium nagy 
mennyisége érdemel figyelmet. Az északamerikai Egyesült Államok újabban 
teljes erővel hozzáfogtak ahhoz, hogy a Laminariákból kivonják a káliumot. 
Az erre a célra alakult bizottságok megállapították, hogy az amerikai 
partokon 3 tn mélységig legalább is 8 millió tonna tengeri növény, 
főképpen Laminaria áll rendelkezésre. Ebből a tömegből 400.000 tonna 
klórkáli nyerhető 16 in illó dollár értékben. 

A kémiai laboratóriumokban ugyan egész sereg szerves vegyületet 
állítottak elő a tengeri növényekből, a gyakorlati életben azonban nem 
ismerik meg ezeket . Hogy köztük hasznosak is akadhatnak, azt abból is 
következtethetjük, hogy helyenként máris készítenek — bár kezdetleges 
módon — egy-két értékesebb anyagot. így például Norvégiában a Lami-
naria saccharina barna moszatból édes ízű port nyernek, melyet cukor 
helyett használnak. Ez a por a mannit, mely számos más tengeri moszatban 
is megvan. A kémiai laboratórium termékei közül talán az alginsavnak a 
nátriumsója, a natriumalginat az egyetlen, amely a kereskedelembe is utat 
talált. A Laminariafélék testéből állították elő szódaoldat segítségével. 
Nevezetes tulajdonsága, hogy 37-szer szívósabb, mint a gummiarabikum. 
Már 2%-os oldata is sűrű, 5%-os oldata pedig egészen kocsonyás. 

6. Trágyázásra alkalmas tengeri növények. 

Anglia, Franciaország, de főként Északamerika partvidékein a földeket 
tengeri moszatokkal trágyázzák. Ez a t rágyázás nagy hasznára van úgy 
a gabonaféléknek, mint a burgonyának és a lóherének. Isztria partjain egy 
tengeri pázsitot, a Zostera marinát használják trágya gyanánt a szőllőkben, 



A TENGERVÍZ ÖSSZETÉTELE ÉS VEGYI 

TULAJDONSÁGAI. 

Atengervíz összetétele fontos dolog, inert attól függ a tengeri életvilág 
sajátságos jelleme, úgy, hogy a növény- és állatvilágnak az édes-

• vízből a tengervízbe való átmenetele csak igen ritka esetben 
lehetséges s a legtöbb esetben egyáltalán lehetetlen. Tudjuk, hogy 
kémiailag tiszta víz nincs a természetben, mert a csapadék már a leve-
gőből idegen alkotórészeket vesz magába s amint az a földre jut, a föld-
felületen s még inkább, amint a hasadékokon s repedéseken a mélybe 
hatol, sok mindenféle anyagot old fel, hogy aztán valahol új összetételében 
kibuggyanjon. Évezredek óta a folyók és folyamok a feloldott anyagokat 
a tengervízbe úsztatják s így történik, hogy a tengervíznek az összetétele 
egészen más, mint az édes vízé. 

A tengervíznek sajátságos sós-keserű íze van, amit a benne lévő 
mindenféle feloldott ásványos anyagok okoznak. Eddigelé a kémiai elemek 
közül legalább 32 elemet mutattak ki a tengervízben különböző vegyületek 
alakjában, melyek közül némelyek aránylag nagyobb mennyiségben 
vannak jelen, mint: a nátrium, kálium, kalcium, magnézium, alumínium, 
vas, klór, bróm, jód, kén, silicium ; mások pedig csak igen csekély s 
nehezen kimutatható mennyiségben vannak jelen, mint a lithium, nubidium, 
caesium, bárium, strontium, arzén, réz, ólom, cink, kobalt, nikkel, mangán, 
ezüst, arany stb., úgy, hogy jogos az a föltevés, hogy igen csekély, talán 
eddig ki nem is mutatható kis mennyiségben, az összes vegytani elemek 
különféle vegyületek alakjában jelen vannak a tengervízben s lehetséges, 
hogy a kutató módszerek tökéletesedésével idővel azok is kimutathatók 
lesznek. 

A tengervíz összetétele azonban nem mindenütt egészen egyenlő s a 
földkerekség tengereiben átlagosan véve 1000 súlyrész tengervízben a 
következő mennyiségű feloldott sókat találták: 
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Konyhasó (nátriumklorid) 26-86 s. r. 
3-02 „ 
2-19 „ 

magnéziumklorid 
magnéziumszuifát 
kalciumszulfát 1-35 I 
káliumklorid 
kalciumkarbonát 0-06 " 

3 4 0 6 s. r 

vagyis 100 s. r. tengervízben átlagosan mintegy 3-4"/o sóféle anyag 
található. Mint látható, a sók közül a kloridok túlnyomó mennyiségben 
vannak s a szulfátok erősen háttérbe szorulnak. Legfeltűnőbb, hogy a 
tengervízben oldott kalciumkarbonát csak igen csekély mennyiségben van 
a tengervízben, holott a folyók vizében ez a túlnyomó s a föld összes 
területéről a folyókból roppant nagy tömegben jut kalciumkarbonát a 
tengervízbe de ezt a szénsavas meszet a tömérdek tengeri állatok, a 
csigák, kagylók, korallok, a csillagállatok, a halak stb. folytonosan 
kiválasztják a tengervízből s haláluk után szilárd részeikben különösen 
a csigák, kagylók és foraminiferák héjaiban nagy tömegekben a szénsavas 
mész a tenger fenekére rakódik s ott az idők folyamán terjedelmes 
mészpadokká tömörül. 

Az oceánok sokféle tájairól vett tengervízvizsgálatokból kitűnt, hogy 
a partoktól távoleső tengervíz a föld egész területén meglehetősen 
egyforma s így az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-oceánok vízének 
sótartalma maximum 3'6'Vo. A partok közelében általában csökken a 
sótartalom, mert a beözönlő folyók édes vize hígítja a tengervizet. 
A tengerbe ömlő nagy folyamok vize a csekélyebb fajsúlya miatt nem 
keveredik rögtön a tengervízzel, hanem nagy területen elterül a színén 
s megtörténik, hogy a folyók torkolatától jó messze is a tenger színéről 
édes vizet meríthetünk. Legnagyobb a sótartalom a tengerben az egyen-
lítő tájékán a passát szelek vidékén, mivel ezeken a területeken az 
ekvátori ' meleg s az állandó szelek a párolgást elősegítik s a folyók 
torkolata távol v a n ; a magasabb szélességi fokok felé pedig a sótartalom 
csökken s az északi sarki tengerben 3'5—3-4(l,o-ra apad. A mélységben 
is bizonyos távolságig csökken a sótartalom, azután meg növekedik. 

A szárazföldektől nagyrészt körülzárt nagy tengeröblök, vagyis az 
úgynevezett beltengerek sótartalma a helyi hatásoktól függ és változó. 
Ahol csekély az elpárolgás s az édes víz beömlése nagy, ott a sótartalom 
erősen csökken, néha annyira, hogy édesvízi állatok is megélhetnek a 
tulajdonképpeni tengervízben. Például a Keleti-tenger sótartalma a 
Skagerrakban 3'4°/o, áz orosz partok felé egyre csökken s a Finn-öbölben 
alig 0-35°/o. A Vörös-tenger sótartalma pedig ellenkezően az átlagnál 
nagyobb, mert ebben a beltengerben a forró égövi elpárolgás oly erős, 
hogy évente mintegy 7 méter vastag vízfelület párolog el a színéről s a 
pótlás legnagyobbrészt délről a keskeny Bab-el-Mandeb-szoroson át tör-
ténik s a gyér csapadék és a partok gyenge folyócskái itt a veszteséget 
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nem pótolják. Ezért a Vörös-tenger sótartalma meghaladja a 7%-oí. 
A Földközi-tenger is átlag sósabb, mint az oceánok s különösen a déli 
részében az afrikai partok mentén, mert itt is jelentékeny az elpárolgás 
s ehhez képest kevés folyó ömlik belé. A Gibraltári-szoroson át valóságos 
vízcsere történik a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán között, mert az 
Atlanti-óceán hígabb és könnyebb vize a víz felületén áramlik be a 
Földközi-tengerbe s ennek a sűrűbb, sósabb vize pedig a mélyben az 
Atlanti-oceári felé áramlik. A Fekete-tenger vízének sótartalma a beömlő 
folyók által annyira meghígul, hogy sótartalma csak l-9%>, de már a 
Bosporuson túl a Márvány-tengerben emelkedik s tovább Kréta-sziget 
közelében a Földközi-tenger sótartalma e tengerben a maximumra, 
3"93°/o-ra emelkedik. Az Adriai-tenger sótartalma nyáron az elpárolgás s 
a beömlő folyók vízének csökkenése folytán rendesen nagyobb, mint 
a többi évszakokban s mintegy 3"8%-ra rúg. A dalmát és horvát 
tengerpartok közelében az Adriai-tenger vizének sósságát nevezetesen 
befolyásolják a parti hegységekből a föld alatt a tengerbe jutó patakok, 
melyek a tengerfenékből fakadó források útján jutnak a tenger vizébe 
s jelenlétüket a tenger színének változása s csöndes zajlása által árulják 
el. Ezeket a helyeket a halászhajósok jól ismerik s a Quarnero-öbölben 
az ilyen helyeket alkalmilag fölkeresik s a tenger színéről ivásra alkalmas 
édes vizet merítenek. 

Ha a tengervizet elpárologtatjuk, akkor a benne lévő összes szilárd 
alkotó részek visszamaradnak s ha ebből a maradékból 100 grammot 
veszünk, abban mennyiségük szerint megoszolva a következő anyagokat 
találjuk: 

Konyhasó ... . . . ... ... ... . . . ___ 78"32 gramm 
Klórmagnézium . . . . . . ... ... ... . . . 9'44 „ 
Keserűsó (Magnéziumszulfát) ... ... . . . 6"40 „ 
Gipsz (Kalciumszulfát)... ... ... . . . ... 3"94 „ 
Klórkálium 169 
Más sók .... 021 

Összesen: 100*00 gramm. 

A más sók elnevezésben benne van a brómmagnézium, jódmagnézium, 
kalciummetafoszfát, kalciumbikarbonát, vasbikarbonát, kovasav, klórnubi-
dium stb. A táblázatból látható, hogy a tengervíz szilárd anyagának több, 
mint része konyhasó s neki tulajdonítandó a tengervíz jellemző sós ize, 
a magnéziumvegyületeknek pedig az undorító keserű mellékíz. 

Gondos vizsgálatokból azt találták, hogy a feljebb említett mérhető 
alkotórészeken kívül néhány más olyan érdekes alkotórésze is van a tenger-
víznek, amikről azelőtt sejtelmük sem volt a tudósoknak. Erre rájöttek, 
midőn a tengervízi moszatok és tengeri állatok testének elégetése által 
nyert hamut vizsgálták meg. így például a tengeri fű (Zostera marina) 
hamujában 4"/0 mangánoxidot s meghatározható mennyiségű cinket, kobal-
tot és nikkelt is találtak; a Fucus nesiculosus moszat hamuja rezet és 
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cinket tartalmaz, egyes korallvázakban rezet és ólmot találtak, sőt Malaguti 
olasz vegyész némely alsóbbrendű tengeri állatban ezüstre is bukkant. 
A tengeren évekig járó hajó rézburkolatán a vízben ezüst válik ki, mert 
a tenger vizének rézzel való érintkezése galvánáramot gerjeszt s ez az 
érintkező vízrétegek elbontásával ezüstöt választ ki. Számításokat is tet-
tek, hogy a tenger értékes alkotórészének az ezüstnek a tengerben lévő 
összes mennyiségét meghatározzák és Herschel angol csillagász az összes 
tengerek ezüsttartalmát mintegy 2 milJió tonnára becsülte, vagyis tízszer 
annyira, mint amennyi ezüstöt Amerika fölfedezése óta a föld összes 
bányáiból kiaknáztak, de meg kell vallanunk, hogy ez a számítás távol 
áll a valóságos alaptól. 

A nemes fémek közül aranyat is találtak a tengervízben, de oly cse-
kély mennyiségben, hogy azt mérni sem lehet. A hajók gőzkatlanaiban 
meg, melyeket tengervízzel táplálnak, arzenikumot is találtak s ennek a 
mérges hatású elemnek a jelenléte nyomán azt állítják, hogy lehetséges, 
hogy némely tengeri állatnak eledel gyanánt való használatakor az ember 
egészségére tapasztalt káros hatása talán éppen az állatban felhalmozott 
fémvegyületeknek tulajdonítható. Bertrand tanár különösen a szivacsokban 
találta az arzént megmérhető mennyiségben. 

A tengervízben lévő konyhasónak roppant mennyiségére vonatkozólag 
is tettek számításokat s azt találták, hogyha valami folyamat, például el-
párolgás következtében a konyhasó lecsapódnék a tengerek vizéből, akkor 
mintegy 56 méter vastag sóréteg borítaná be az összes tengerek fenekét. 

A tenger vize a felszínén s különösen a hullámzás által igen bensőleg 
érintkezik a levegővel s ezért a tengervíz feloldott levegőt tartalmaz; 
viszont pedig a tengervíz fölött a levegőben mindig úszkáló finom sópor 
van, ami a szárazföldről a tengerhez érkező ember szájában sós ízt is 
szokott okozni s ez a sótartalom a gégebajosoknál a tengeri levegőnek 
belélegzése által elismert gyógyító erővel bír. 

A tenger vize az édes víztől abban is különbözik, hogy tajtékzik és 
pedig minél sósabb, annál jobban habzik s ezt a jelenséget különösen 
akkor vesszük észre, ha édesvizű folyó torkolatától a tengerre kihajózunk 
s akkor mihelyt az erősebben sós vízbe jutunk, a hajó orrán és az oldal-
élén elkezdődik a tengervíznek az a sistergő, pezsgő habzása, mit az 
utas oly gyönyörrel szokott szemlélni. Ezt a habzást bizonyára a tenger 
sűrűbb volta okozza, nem pedig a benne lévő mikroszkopikus apró szer-
ves anyagok, miknek azt tulajdonítani szokták. 

Ha azt kérdezzük, honnét ered a tengervíz sótartalma, erről nincs 
semmi biztos tudomásunk, csak az a föltevés, hogy ez a sótartalom meg-
volt már ősidőktől a tengervízben vagy pedig, hogy a folyók szállítják 
bele a sókat s mivel azok a tengerből a szárazföldre többé vissza nem 
kerülnek, így azok mennyisége az idők haladtával, — bár a nagy tömegben 
eddig észrevétlenül — folyton szaporodik. Ha a folyók és a tenger vizé-
nek sótartalmát összevetni akarják, a következő táblázatot kapjuk. 10C) 
s. r. sókeverékben van: 
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A folyók vízében : A tenger vízében 

Karbonát ___ __ 60-1 0-2 
Szulfá! ___ 9-9 10-3 
Chlorid 5-2 89-5 
Másféle sók _ 24-8 o-o 

Összesen: ÍOO'O íoo-o 
A másféle sók elnevezésben benne van a kovasav, az alumíniumoxid, 

vasoxid, a szerves anyagok stb. Ebből az összeállításból világosan kitűnik, 
hogy a tengervíznek sós jellemét adó nagymennyiségű kloridokat a száraz-
föld vizei nem szállíthatják s ezért annak más és pedig valószínűleg ősi 
eredetűnek kell lenni s így a tengervíz sótartalmának eredetéről eddig 
határozott tudományosan megokolt bizonyítékunk nincsen. 



TENGERI SZÖRNYETEGEK. 
Irta: Dr. PELL MÁRIA. 

— Hat képpel. — 

Mindaddig, míg a tudományos kutatások fényt nem derítettek a tenger éle-
tére, titokzatos homály fedte beláthatatlan mélységeinek világát. Ez a 
titokszerűség felkeltette az emberek kíváncsiságát, melyet ismeretek híján 

kielégíteni nem tudtak s így szabadon csapongó fantáziájuk a legkülönbözőbb 
lényekkel népesítette be a tengert. Minthogy a valóság semmi alapot sem szol-
gáltatott nekik, misem gátolta őket abban, hogy a legbizarrabb alakú, leglehe-
tetlenebb szervezetű lényeket alkossák meg, melyek félig szárazföldi, félig tengeri 
állatok, félig emberek, félik halak voltak, továbbá olyan szörnyetegek, melyeket 
a tengerben tudtak csak igazán borzalmasoknak elképzelni. 

Hableányok, tengeri manók, tengeri ördögök, tengeri kígyók és más hasonló 
tengeri lények meséjének alapját a hajósok elbeszélései szolgáltatták, kik .láttak 
a tengerből felbukkanni állatokat, de sem jobban, sem közelebbről nem merték 
őket szemügyre venni s felizgatott kedélyállapotukban sokkal borzasztóbbaknak 
képzelték őket. Mindig akadtak szemtanuk, kik esküdni mertek a látottakra, sőt 
olyanok is, akik jelen voltak, midőn a tengerből kifogták őket. így azt beszélik, 
hogy 1187-ben Oxford közelében fogtak egy tengeri embert, mely azonban vissza-
menekiilt a tengerbe. Még a kevésbé hiszékenyek előtt is valóknak látszottak 
ezekről a képzeletbeli szörnyetegekről szóló mesék, mert több helyen kitömve 
láthatták őket. Sokan ugyanis üzletszerűen foglalkoztak az ilyen szörnylények 
mesterséges gyártásával, amelyekkel természetesen óriási összegeket kerestek, 
így például 1350-ben, Velencében nyilvánosan mutogattak egy borzalmas állatot, 
melynek vastag törzse, két hegyes karmokkal ellátott végtagja, hét hosszú nyaka 
és hét (valószínűleg majom) feje volt. Ezt 6000 aranyra becsülték és állítólag 
a francia királynak ajándékozták. Még néhány évvel ezelőtt is lehetett látni 
gyógyszertárak és más üzletek kirakataiban ilyen csodalényeket, például Torpedó 
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bőréből készített sárká-
nyokat, úgyhogy nem 
csoda, hogy még mai 
napság is vannak, kik 
nincsenek tisztában az-
zal, vájjon éltek-e ilyen 
állatok vagy sem. 

Már a biblia említ 
egy szörnyűséges ten-
geri állatot, a leviathánt, 
mely Jezsaiás próféta 
szerint kígyó. Hiob mint 
rettenetes krokodilt írja le (40. és 41. fejezetben). Az arab Kazwini szerint a 
leviathan a halak királya, mely nemcsak az emlősök és madarak beszédét érti, 
hanem hetven emberi nyelven beszél. 

A kínaiak tengeri szörnyetegei hosszú ideig tudományos leírásaikban is 
szerepet játszottak. Töliik jutott hozzánk a tengeri emberek meséje, melynek 
hazája valószínűleg India, honnan Perzsián át jutott Kínába. Ezek hol nők, hol 
férfiak emberi testtel és halfarokkal, de vannak olyanok is, melyek haltestűek 

emberi fejjel és végtagokkal. Termé-
szetesen a legkülönbözőbb babonák 
fűződnek hozzájuk. A monda szerint 
éjjelenkint előjönnek a tengerből, fel-
kúsznak a hajókra, melyek ilyenkor 
oldalra billennek és ha rajtuk marad-
nak, elsülyednek. Hollandiában partra 
került egy ilyen tengeri ember, mely 
lovagpáncélba volt öltözve. Még 1819-
ben is fogtak a shetlandi szigeteken, 
szavahihető emberek állítása szerint, 
ilyen „hableányt". Itt minden való-
színűség szerint olyan tengeri emlő-
sökről van szó, mint a dugong és la-
mantin, amelyek felületesebb szemlé-
lésnél emberekhez hasonlóknak látsz-
hattak, bár ezek az esetlen, otromba 
lények igazán nem emlékeztetnek a 
monda karcsútermetü nimfáira és szi-
rénjeire. 

Az említettekhez sorolhatjuk a 
tengeri ördögöt, tengeri szerzetest, 
továbbá tengeri lovat stb. Ilyen, szinte 
hírhedtté vált tengeri szörnyeteg volt 
a tengeri kígyó is, mely a tizenhato-

2. kép. Tengeri s zerze t e s . (Ciesner: Fischbuch. 1598.) dik századtól kezdve, amikor OlaUS 
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3. kép, Hydra monstruosa Hét fejű vízikígyó. 1530-ban Velencében állító-
lag nyilvánosan mutogatták. ( G e s s n e r : Fischbuch, 1598.) 

Magnus leírja és Ges-
ner lerajzolja, egé-
szen a legújabb időkig 
állandóan szerepelt a 
könnyen hívő és fel-
izgatott képzeletű ha-
jósemberek között. 
Sokáig azt hitték, 
hogy tényleg él a 
tengerben egy ilyen 
állat, mely 200 láb 
hosszú és 20 láb szé-
les, pikkelyekkel van 
fedve és amelynek 
hosszú sörénye van 
a nyakán. Nappal a 
part szikláinak repe-
désében tartózkodik 

és csak tiszta, nyári éjszakákon jön elő rejtekhelyéről, hogy juhokat, borjúkat, 
disznókat felfaljon, azonban a tengeri állatokat, mint téntahalat, homárt és rá-
kokat sem veti meg. Az embereket lerántja a hajóról és elnyeli. 

Az Atlanti-óceánban az Északi-foktól a Jóreménység-fokáig és Grönlandtól 
La Platáig mindenütt látták már, de a Keleti- és Földközi-tengerben is gyakori, 
továbbá az Indiai- és Csendes-óceánban is előfordul. Annyian és oly meggyőző 
erővel bizonyítgatták, hogy látták a tengeri kígyót, hogy végre a természet-
tudósok is kezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel és igyekeztek ennek a mende-
mondának magyarázatát és alapját kikutatni. Mert van ugyan a tengerben, 
különösen a Csendes- és Indiai-óceánban egy a Hydrophydákhoz tartozó kígyó, 
ez azonban az 1 m nagyságot is csak ritkán éri el, ezt tehát nem tekinthették 
a borzalmas tengeri kígyónak. Nagyon valószínű, hogy más nagy tengeri állatok 
keltették azt a látszatot, mintha egy óriási kígyóformájú állat tekerődznék a 
vízben, még pedig, ahogy a leírásokból kitűnik, függőleges s nem vízszintes 
rányban. Vannak, akik angolnákra gondolnak, melyek 2 — 3 m nagyra is meg-
nőnek, mások óriási 
cápákra, amilyen a 
Földközi-tengerben a 
Carcharodon Ronde-
lettii és az Atlanti-
óceánban a Selache 
maxima, melyek 10 
m hosszúak. Az a 
gondolat is felmerült, 
hogy talán a Jura-
korbeli óriáshüllők 
Valiimul,, Ip^árma 4' k é p ' 1 e n S e r i ördög. (Állítólag az adriai tengerben fogták a 15. század 
V d i a m e i y leszarnia- elején. Gessner : Fischbuch. 1598.) 
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5. kép. Tengeri k ígyó. Olaus Magnns leírása szerint, ( ( i e s sner : Fischbuch, 15SK) 

zottjáról van szó. A XIX. század negyvenes éveiben Dr. Koch Alabamában gyűj-
tött fossilis csontokból egy kígyóforma szörnyűséges állatot konstruált és ezt 
Észak-Amerika és Európa nagyobb városaiban ki is állította. Azonban Orvén 
csakhamar kimutatta, hogy ezek a csontmaradványok egy cetféle állattól szár-
maznak. 

Lehetséges az is, hogy óriási úszó algákat néztek tengeri kígyóknak, amilyen a 
Nereocystis, melynek 80 m hosszú levéltelen szára a végén 2 m hosszú, levegő-
vel telt hólyagot visel. Valószinűleg ilyen alga volt az a 200 láb hosszú tengeri 
kígyó is, melyet Biccard látott 1887-ben a Fokváros közelében levő Green 
Pointnál. 

Oudemans hollandi természettudós, ki részletesen foglalkozott a tengeri 
kígyóval, úgy véli, hogy az az Otaridák rokonságába tartozó hosszúnyakú és 
hosszúfarkú, úszólábú emlős. Minthogy azonban mindezideig sem csontvázrészek, 
sem más testrészek sem kerültek sohasem kezeinkbe, továbbá szaktudós soha 
sem látott ilyen állatokat, nagyon valószínűleg érzéki csalódásról van szó, melybe 
az egymásután úszó bálnák vagy delfinek csoportja ejthette az embereket. 
Legalább is ezt bizonyítja az a körülmény, hogy az egymásután úszó ilyen 
nagy tengeri állatok mozgása, amint a vízből kiemelkednek és visszasulyednek, 

nagyon hasonlít kígvó-

iatosabb lények foglal-

e. kép. Tengeri sárkány. tettek meg a világgal. 



A KIKÖTÖK FAJAI. 
Irta: Dr. HARMOS ELEONORA. 

kikötők a szárazföld nagy kapuinak tekinthetők, melyeken át nemcsak 
élelmicikkek, de mindenféle nyersanyag és kész árúcikk ki- és bevi-
telre talál. Ezek a kikötők is bizonyos fejlődési fokozaton mennek át, 

amennyiben minden kikötőnek van egy keletkezési, fejlődési, virágzási és 
hanyatlási kora. Jó példa erre a régi, ókorban nevezetes szerepet játszott 
kikötők, mint Karthago, Ravenna, Adria sorsa, melyek abban az időben virágzási 
korukat élték, míg ma már teljesen jelentéktelenekké váltak, illetve a természeti 
viszonyok folytán meg is szűntek kikötök lenni. A kikötők életére nagy átala-
kító hatással volt mindenesetre Amerika felfedezése, mert ennek következtében 
a közlekedés súlypontja a Földközi-tengerről az Atlanti Óceánra terelődött át. 
Újabban ugyancsak nagy fontosságú a Szuezi- és Panama-csatornák létesítése. 

Az Európától távoleső területeken ezek gyarmatosítása s ezzel kapcsolatban 
az európaiak letelepedései folytán jutottak a kikötők jelentőségre, mint Kalkutta, 
Hongkong, Sydney stb. 

A kikötők jelentőségének mértéke, már a kikötők földrajzi helyzete által 
adva van, amennyiben fekvésükből magyarázható nagyságuk vagy jelentéktelen-
ségük. Igen fontosak azok a kikötők, amelyek a tengeri közlekedés végpontjai-
ban, vagy a tengeri utak kereszteződésénél keletkeztek; jelentőségüket termé-
szetesen még inkább fokozza, ha sűrűn lakott, gazdag vidék szolgál hátterül, 
mint például Hongkong, Antwerpen, Rotterdam, New-York stb. vidéke. 

E tényeket szem előtt tartva F. v. Richthofen felosztja a kikötőket 1. ha/ózható 
folyók torkolatában fekvő kikötőkre, 2. kevésbé jól hajózható vagy hajózhatat-
lan folyók torkolatában fekvő kikötőkre, 3. öböl kikötőkre és horgonyzókra és 
végre 4. síigeti kikötőkre. Ezek közül természetesen a legjobbak, a legnagyobb 
jelentőségűek az első csoportba tartozók, mert ezeknél mindig széles, termékeny 
síkság a háttér s így a folyó hajózható volta mellett a terményekhez könnyen 
hozzá lehet jutni s élénk kereskedelem s forgalom fejlődhetik ki. A második 
csoportba tartozó kikötők, mint Marseille, Barcelona, Odessza stb. már kevésbé 



6 4 DR. HARMOS ELEONÓRA 

jó kikötők. A folyók középszakaszukban itt is ugyan nagyobb s termékeny 
síkságon haladnak át, de alsó, torkolati szakaszuk annyira mocsaras, zátonyos, 
hogy úgy a közlekedés, mint nagyobbmérvü letelepedésnek útját állják. Az öböl-
kikötők és horgonyzók már rossz kikötők. Leginkább hosszanti partok mentén 
találhatók, a szárazföldtől hegység választja el s csak vasúttal tartja fenn az 
összeköttetést a mögöttes területekkel, például San-Francisco, Guayaquil, 
Valparaiso, Santos, Genua, Fiume, Algier, Jaffa, Mokka, Madras stb. A szigeti 
kikötők a tengeri közlekedés konvergens pontjai. Ezek legnagyobb része közbe-
eső állomás, a hajók szénrakodó helyei, mint Malta, Syra, Singapore, Hongkong, 
Samoa, Sansibar, St.-Thomas. 

Kereskedelmi szempontból vannak átviteli és nem átviteli kikötők. Ez utób-
biak az elszállításra váró árúk lerakodó helyei, míg az előbbiek csak megálló-
helyek. E két csoport keretén belül vannak: a) halászati kikötők, melyek mind 
régi eredetű kikötők s szoros kapcsolatban állanak a part alakjával és a kikötő 
környékével; vannak továbbá b) speciális kereskedelmi kikötők, melyek valamely 
világkereskedelmi cikk továbbításával foglalkoznak (például Galveston elsősorban 
gyapotkikötő, Santos pedig kávékikötő). Az általános kereskedelmi kikötők 
ellenben a legkülönfélébb árúk kirakodó helyei; c) ide tartoznak még az 
úgynevezett ipari kikötők, melyek az egyes iparűző területeket látják el meg-
felelő nyersanyagokkal és természetesen a kész iparcikkeket is továbbítják, 
például New-York, Boston, Philadelphia, Baltimore Amerikában, Antwerpen, 
Rotterdam, Genua, Barcelona stb. Európában. 

Az átviteli kikötőknek igen csekély a saját kereskedelmük és személyforgal-
muk sem nagy. Ezek vagy végállomások, mint Ostende, Calais, Cherbourg, 
Lissabon, Brindisi, vagy csak megállóhelyek, mint Singapore, Aden, Szuez, 
Port-Said, Algier, Dakar és végre lehetnek elágazódási csomópontok, honnan 
a főirányból valamely mellékirányba lehet jutni. Ilyen Colombo, Singapore, 
Hongkong, Sansibar, Havanna, Colon, Panama, Honolulu. A kereskedelemnek 
egy pontra való koncentrációja a kikötő túltömöttségét idézi elő, melynek 
következtében esetleg egy újabb úgynevezett konkurrens kikötő keletkezik, 
így Cardiffel, a nagy szénkikötővel újabban Barry lépett versenyre. 

A technikai és kereskedelmi tényezők rendkívüli nagy fontosságúak, úgy 
hogy ezek hatása folytán a kikötők mind nagyobb és nagyobb területeket 
vonnak be körükbe és évről-évre mind jobban és jobban kiterjeszkednek. Német-
ország kereskedelmét például ma már jóformán három nagy kikötő bonyolítja 
l e : Hamburg, Bréma és Stettin. 

A 19-ik században a világkereskedelem nagy átalakuláson ment át, amennyi-
ben ez időben számos kikötő létesült, részint nyersárúk, részint készárúk for-
galmának lebonyolítására. Hatvan évvel ezelőtt a világkereskedelem aránylag 
igen kis körre szorítkozott, amennyiben csakis a fontosabb árúcikkek közvetíté-
sével foglalkoztak, mint tea-, kávé-, selyem-, szőrmekereskedelemmel, míg ma 
már elsősorban nyersanyagokkal: gabona, gyapjú, gyapot, szén, fémek, petróleum 
stb. Azok a kikötők, amelyek csakis nyersanyagok szállításával foglalkoznak, 
rendesen igen kis terjedelmű kikötők, míg ellenben a készárúkkal foglalkozók 
nagyméretűek, mert ezeknél már nagy kereskedelmi piacra van szükség. A ki-
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és beviteli kikötők között meglehetős elkülönülést látunk, úgy hogy azt lehet 
mondani, hogy Argentinia, India, Birma és a Fekete-tenger kikötői inkább 
export-kikötők, míg ellenben China, Brazilia, Afrika kikötői elsősorban import-
kikötők. Galvestonnak például húszszor nagyobb a ki-, mint bevitele nyersanya-
gokat illetőleg, ellenben New-Orleans, New-York, Kalkutta, Jokohama, Sfax, 
Bilbao a kész árúk kiviteli kikötői. 

A hajók tonnatartalma szerint is lehet a kikötőket csoportosítani. E csopor-
tosítás szerint vannak kis-, közepes-, nagy- és főkikötők. Főkikötők azok, 
amelyekben évente átlag 10,000.000 nettó regisztertonna űrtartalmú hajó fordul 
meg, a nagy kikötőkben 3,000.000 — 10,000.000 nettó regisztertonna űrtartalmú. 
Az 1912. évi statisztikai adatok szerint 10 főkikötő van, melyek közül 9 az 
Atlanti-Oceán mentén, 1 pedig a Csendes-Oceán nyugati partján van. Nagy 
kikötő 41 van és pedig 27 az Atlanti-Oceán mentén, 8 a Csendes- és 6 az 
Indiai-Oceán partján fekszik. Világkikötő, mely Földünk minden részével össze-
köttetésben van, 24 van és pedig 8 az Északi-tenger, 4 az európai Földközi-
tenger, 4 az Indiai-Oceán mentén, 3 Ázsia keleti partján, 1 Amerika nyugati, 
3 a keleti partján és 1 Afrika déli csúcsán helyezkedik el. 

Az árúk értéke természetesen nem arányos a tonnatartalommal, de a sta-
tisztikai adatokból megállapítható, hogy a külkereskedelemben az árúforgalom 
80—90°/o-át a tengeri hajók bonyolítják le. 



ID. DR. ENTZ GÉZA 
EMLÉKEZETE. 

Ii42 —1919. 

Az elmúlt gyászos 
esztendő alkonyán, de-
cember elején az örök 
pihenés hónába tért id. 
Entz Géza dr., a magyar 
természettudomány ra-
j-ongólelkű, ékesszavú 
apostola. Az események 
•rohanó szekere sebes 
vágtatással haladt el az 
új sírhant mellett, amely 
a mult századbeli epitő 
Magyarország egyik lel-
kes munkásának fáradt 

szemei elöl eltakarja a rombadőlés, a sivár pusztulás fájdalmas képét. De, 
ha a természet bölcs rendje, irgalmas következetessége id. Entz Gézával 
szemben kegyes is volt, mert hiszen az alkotó elme legnagyobb csaló-
dásától, a félszázados szellemi munkával elért értékes eredmény hiába-
valóságának kínzó gondolatától szabadította meg, — a magyar tudomány, 
a magyar kultúra ebben nem találhat vigasztalást. 

Érezzük, tudjuk, hogy az építő munkában, aminek a rombolás napjai 
után következnie kell, szükségünk lenne bölcs öregeink tanácsára, a hala-
dás letűnt korszakának verőfényén, Magyarország tavaszának üdítő leve-
gőjén alkotnitudóvá, munkabíróvá, derűs kedélyüvé, nemesszívűvé, biza-
kodóvá nevelődött tanítómestereink optimizmusára. De ők egymás után 
hagyják itt a szebb jövőre nevelt nemzedéket, örökségül hagyva nekik 
a boldogabb, igazabb, szebb Magyarország varázslatos képét és a becsü-
lettel, szívből fakadó szeretettel, kitartással végzett építő munkálkodás 
követendő példáját. 

Id. Entz Géza dr. nyug. egyetemi tanár, a zoológia nagyhírű pro-
fesszora, Akadémiánknak és tudományos egyesületeinknek dísze, típusa 
volt a mult század szellemi arisztokratájának. Gazdag tudása, amely messze 
túlhaladta szorosan szaktudományának a kereteit, nem tette elbizako-
dottá. A bölcsek szerénysége társult benne a nemesszívü gazdagok önzet-
len bőkezűségével. Tudásának gazdag tárházából örömmel és bőven jut-
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tatta az ismeretek kincsét azoknak, akik tanulni jöttek hozzá és akik tőle 
tanultak tanítani. Ismeretterjesztő előadásain és egyetemi prelegálásain 
egyaránt meglátszott, hogy tárgyának tökéletes ismerete és szeretete a 
tanítás művészetének teljes készsége hallgatóinak, tanítványainak meg-
becsülése és a kultúra előbbrevitelének ügye vezeti. Ez a belső lelki tar-
talom — párosulva a széleskörű ismeretek, az univerzális műveltség szel-
lemi javával, a művészi ízlés és az úri modor veleszületett ékességével — 
a tanári katedrán, a nagyközönség előtt és a tudósok gyülekezetében 
egyaránt az elokvens előadó, a magával ragadó szónok erejét kölcsö-
nözte neki, írásaiban pedig megszólaltatta a tisztalátású, élesjudiciumú, 
rendszeres gondolkozású tudóssal társult belletrista írásművészetét. 

Amilyen kiváló volt id. Entz Géza mint előadó és író, éppen olyan 
elmélyedő, logikus, alapos kritikájú és. éleslátású volt mint kutató és 
elmélkedő tudós. 'Tudományos törekvése, amely az általános biológiai 
ismeretek és a magasfokú természettudományos műveltség szilárd bázisára 
támaszkodott, a protistológia területén, a véglények birodalmában találta 
meg értékes eredményeket termelő működésének terrénumát. A speciális 
búvárkodás, a véglények egyszerű szervezetében rejlő misztikum föltárása 
vezette őt a nagy biológiai problémák fölött való meditálás útján, amely-
nek eredményét szívesen közölte hallgatóságával és szívesen vetette 
szines tollal, a bölcselkedő gondolatgazdagságával papírra azoknak oku-
lására, akik ékesszavú előadását nem hallgathatták. A természettudomá-
nyos ismeretek terjesztésének, a közérdeklődés homlokterébe nyomuló 
biológiai kérdések széles körben való megismertetésének, általában a 
természettudományos műveltség fejlesztésének Entz professzor éppen 
olyan érdemes munkása volt, mintamilyen elismert kiválósága a szorosan 
vett tudományos zoológiának. 

A véglényekkel való foglalkozás, amely a parányok világának, a 
planktonnak ismeretét kívánta meg, szoros kapcsolatba hozta őt a tenger-
rel. A nápolyi biológiai állomáson szorgalmas búvárkodásban eltöltött 
esztendő (1884) alatt közelebbről megismerkedett az élet nevelőanyjának, 
a tengernek változatos állatvilágával és sok homályos élettudományi 
probléma világosodott meg előtte. A tengert, amelyet a természet háztar-
tását érdeklődéssel szemlélő tudós, a művészi szépet kedvelő esztéta és 
az egészséges, derűs, nyugalmas élet után vágyódó bölcs hármas szem-
üvegén át nézett, szívéből megszerette. Lussin szigetének olasz lakói 
talán még most is szívesen gondolnak a barátságos szavú, megértő, 
nyájas tekintetű öreg magyar úrra, aki tíz éven keresztül minden nyáron 
megjelent közöttük, hogy az Adria verőfényes, szines világában kipihenje 
a munkában eltöltött hónapok fáradságát, élvezze a Cigale délszaki növé-
nyektől pompázó ligeteit, a Monté Ossero kopár sziklahátáról végigtekint-
sen az Adria bűbájos szigetvilágán, hogy gyönyörködjék Lussinpiccolo 
kikötőjének színpompás nyüzsgésében és hogy a szórakozás kedvtelésével 
szemlélje a tengerpart állatvilágának mozgalmas, szines életét. 

A tengernek ez a rajongó szeretete hozta őt a Magyar Adria Egye-
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sülét körébe. Ott volt az alapítók között és kitartott az egyesület mellett 
élete végéig. Mint az igazgatóság tagja, a zoologiai szakosztály elnöke 
és a tengerkutató bizottság elnökségének a tagja a tőle minden tevékeny-
ségében megszokott lelkes ügyszeretettel és nemes buzgalommal igyeke-
zett az egyesület ideális céljait bölcs tanácsaival, hasznos útbaigazításaival 
és — ha kellett — közbenjárásával is szolgálni. De fölajánlotta az egye-
sületnek tudása és íróművészete gazdag készségét is. A Tenger első 
évfolyamában a plankton-ról írt hosszabb közleménye mint művészi szín-
vonalon álló írásmű és mint a planktológiai ismereteket rendszeresen, 
szemléltető módon összefoglaló tudományos tanulmány, dísze folyóiratunk-
nak és kincse a magyar szakirodalomnak. 

A sors és a végzet, életünknek ez a két szeszélyes irányítója, id. 
Entz Gézával szemben — talán — kegyesnek is mutatkozott. Az Adria 
nemesszívű barátját, a tenger ékesszavú, szinestollú rajongóját meg-
kímélte a magyar tengerhez fűződő emlékeiek szétfoszlásának, szép 
reménységeink porbahullásának fájdalmas látványától. Mi, akik megalázott 
szívvel, a megrablottak kétségbeesésével itt maradtunk, azzal az ígérettel 
búcsuzunk Entz Gézától, hogy a reánk hagyott örökséget, a tenger 
rajongó szeretetét, szóval, tollal, tettel igyekezünk a magyar tenger 
visszaszerzésének a vágyává fokozni azoknak a szívében, akiknek törté-
neti hivatásuk lesz a magyarságon esett szörnyű igazságtalanság helyre-
hozása. Dr. Koch Nándor. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERKUTATÁS ÉS HALÁSZAT. 

Új amerikai oceánografiai intézet . A milliárdosok hazájában majdnem 
minden nap meghozza a maga új eseményét a tudományos világban. Ott, ahol 
annyi egyetem, annyi milliárdos vállalat van, természetes, igen sokszor nyílik 
alkalma egy tudósnak oly felfedezéssel szolgálni, amelyik újabb kiszámíthatatlan 
haszonnal gazdagítja a vállalkozókat. Ezek azonban hálásak is tudnak lenni s 
megadják a módot arra, hogy a tudós a szakmájának élhessen s aki tudományos 
pályára lép, ne legyen többnyire a mindennapi létért való küzdelemben ugyan-
csak kimerülő egyik honpolgára hazájának, hanem egyike legyen azoknak, aki 
termelő, tudományos munkával hozzájárulhat az ország jóléte emeléséhez. 

Amint a „The American Year Book 1916." kötetében olvassuk, újabban 
már nemcsak az Atlanti-óceán partvidékén történnek beható oceánografiai meg-
figyelések, hanem a kaliforniai egyetem felügyelete alatt La-Jollá-ban, (San Diego 
mellett) a Kaliforniai félsziget felső kezdeténél a Csendes-óceán partján egy új 
oceánografiai intézet alakult a „Scripps Institution of Biological Research 
címéből ugyan főképp élettani irányú megoldásai domborodnak ki, azonban jól 
tudjuk, hogy tengerélettani kutatások csakis úgy képzelhetők el, ha azok egyéb-
ként felölelik az oceánografiai felvételek minden ágát. 

Az új intézet tervbe vet te a tengerpart szisztematikus felvételét, kis terü-
letekre megállapítják az egyes oceánografiai elemek normálértékét s mindezeket 
térképelik. A normálértékek megállapíttatnak a tengervíz hőmérsékletére, só-
tartalmára, sűrűségére, áramlásaira, a víz gáztartalmára, úgy sorozatos, állandó 
megfigyelések alapján, mint bizonytalan időkben végzett észlelésekkel. Az 
észlelések a felszíntől indulnak ki, nagy mélységekig, bizonyos helyeken pedig 
a tengerfenékig. Nemcsak térben és időben állapítják meg ezeket az értékeket, 
hanem különböző évszakok és napszakok mellett végzett észleletekből levezetik 
a fizikai viszonyok térbeli és időbeli változásait is. 

Már az eddigi megfigyelésekből is kitűnik, hogy mily lényeges változások 
vannak a Pacific eme területén a partiőrtől való távolodással, A vizsgálatokat 
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10.000 négyszögmérföldre terjesztik ki. Az egyik biológus már is kétségtelenül 
megállapíthatta, hogy összefüggés van az állatok alakja, formája és életmódja, 
valamint a tengeri organizmusok között, továbbá függ az állatvilág a sótartalom-
tól, hőmérséklettől, világosságtól, nyomástól és a víz mozgásától. 

A tengerkutatás minél nagyobb és újabb területeket vesz birtokába, annál 
több új és gazdaságilag is jelentős eredményt fog felmutathatni. Amíg a skan-
dináv, északnémet, hollandi és angol partmenti halászat immár évente sok száz 
millió márkára tehető közvetlen hasznot húz az oceánografiai kutatások ered-
ményeiből és amíg Nova-Scotia és New-Foundland halászata is immár a part-
menti biológiai kutatások nyomán vált sokkal áldásosabbá az ottani vidékek 
lakosaira, addig Amerika Csendes-óceáni partvidéke csak most kerül behatóbb 
természettudományi feltárás alá, várható azonban, hogy itt is rövidesen a 
kutatások eredményei aprópénzre lesznek válthatók. R. A. 

Oceánografiai megfigyelések az Atlanti-óceán amerikai partvidékén. 
Az Atlanti-óceán természeti viszonyainak feltárása iránt az Egyesült-Államok már 
eddig is sokat tettek. Főképp azonban azokon a területeken végeztek nagyobb-
szabású hydrografiai és általános oceánografiai kutatásokat, ahol azokra a köz-
lekedési főútvonalak miatt leginkább szükség volt. Ezek voltak az Egyesült-
Államok északi partvidékei, valamint azoknak a nyilt óceán felé való közvetlen 
előterületei. Ezzel egyidejűleg igen beható vizsgálatok és kutatások folytak az 
Unió partvidékein, valamint legújabban a Panama-csatorna vidékét szándékoznak 
a lehető legbehatóbb tanulmány tárgyává tenni, ami érthető, eme útvonalnak a 
közel jövőben való nagy fontossága miatt. 

A parti vizek kutatása évek óta folyik és főképp a Chesapeake-öböl és 
Nova-Scotia közötti partvidék feltárására fektették a fősúlyt. Az itt folyó mun-
kálatokat a Grampus motoros és árbocos hajón végzik a halászati hivatal 
(Bureau of Fisheries), a Harward College összehasonlító állattani múzeuma, 
valamint Henry B. Bigelow harwardi egyetemi tanár felügyelete alatt. Kutatá-
saik eredményei a Múzeum kiadványaiban jelennek meg. (Buleítins.) 

Miként az előző években, úgy 1916-ban is az U. S. Coast Guard (Egyesült-
Államok parti őrsége) hajói ugyancsak résztvettek a nemzetközi jég-megfigyelé-
sekben is, valamint az úszó jeget követő szolgálatban is. Számos megfigyelés 
gyűlt ezúton is egybe az újfoundlandi nagy homokpadról és annak vidékéről. 
Mindeme oceánografiai észlelések az itteni nagyszabású halászat szempontjából 
felette nagy jelentőségűek, mert a halászat irányításában, területeinek változásá-
ban jelentős szerepe van a tengervíz fizikai és kémiai viszonyainak. Régóta 
ismeretes, hogy a tengervíz összetétele, oceánografiai viszonyainak változása 
szerint a halak húzása s összes életkörülményei mások, amiért is a halászoknak 
mindezt ismerniök kell, hacsak nem akarják magukat vakszerencséjükre bízni-
(The American Year Book 1916. nyomán.) R. A. 

A helgolandi biológiai állomás a háborúban. A helgolandi biológiai állomás 
a háború első napjaiban egyszerre elnéptelenedett. A német tudománynak ez a 
pompás intézménye a legveszélyesebb háborús zónában épült fel. A sziget pol-
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gári lakosságát a hadüzenet után azonnal eltávolították. Velük együtt az intézet 
személyzetének is távoznia kellett. Az akváriumból gépfegyver-állomást építettek, 
az egyik épület emeletét pedig tüzérségi okokból lebontották. Legszomorúbb 
sorsra az intézet botanikus kertje jutott, amely madárvédelmi és ornithológiai 
célokat is szolgált. A kiürítéskor a lakosság idehajtotta összes házi állatait s 
a nagy fáradsággal meghonosított melegégövi növényzet rövid idő alatt áldozatul 
esett a tehenek, juhok és baromfiak étvágyának. 

Az állomás 80 lóerős motoros hajója, az Augusta rövid ideig, mint őrhajó 
vett részt a sziget védelmében. A birodalmi kutatóhajót, a Poseidon-1 a had-
vezetőség szintén lefoglalta s a háború alatt katonai célokra használta fel. 

Az intézeti könyvtárat és a gyűjtemény értékesebb részét az állomás személy-
zetének a hadi tengerészetnél szolgáló tagjai a motoros hajón Qeestemündébe 
szállították, mivel a sziget lövetésével számolniok kellett. 

Az a körülmény, hogy a személyzet egy része az erődítményekben telje-
sített szolgálatot, valamint a parancsnokság megértő hozzájárulása tette lehetővé, 
hogy az intézet a háború alatt is folytassa tevékenységét. A tudományos kuta-
tásokat gyakorlati módon halászattal kötötték egybe. A halászat céljaira az intézet 
egy másik motoros hajóját is átalakították s a hadi tengerészet kisebb hajóival, 
mikor azok szolgálatban nem voltak, rendszeres halászatot szerveztek. Ilyen-
képpen nemcsak az erődítmény, hanem a flotta egy részének legénységét is 
állandóan ellátták friss hallal. Hogy ez a szervezet milyen jól működött, bizo-
nyítja, hogy a zsákmány a két és fél millió fontot meghaladta. 

Az élelmiszerhiány enyhítésére az állomás személyzete a tengeri moszatok 
felhasználásával is kísérletezett. A fehérjékben dús barna moszatokból (Lami-
nária), amelyek Helgoland szikláin tudvalévően nagy mennyiségben tenyésznek, 
igyekeztek valamilyen élelmiszerpótlót készíteni, azonban ez a törekvésük nem 
járt sikerrel. 

A halászattal kapcsolatosan alkalmuk volt a hasznos halak életmódjára 
vonatkozó megfigyeléseiket folytatni és hidrográfiai vizsgálatokat végezni. A 
meteorológiai szolgálatot a háború kitörésekor a hadi tengerészet vette át, a 
földrengésjelző állomás megfigyeléseit ellenben a háború tartamára megszüntették. 
Az intézet ornithológusát a háború kitörése Kínában érte, ahol internálták. Mind-
amellett az ornithológiai megfigyelések, különösen a háború utolsó éveiben, zavar-
talanul folytak tovább. 1916-tól kezdve a német tudományos intézeteket ismét 
ellátták gyakorlati és vizsgálati anyaggal. . 

A háború alatt az állomás felszerelése keveset szenvedett és a kár rövid 
idő alatt pótolható. A tudományos személyzet dr. P. Kuckuck halálával szen-
vedett pótolhatatlan veszteséget. Kuckuck neves alga-specialista volt, akinek 
nevét főképp népszerűen megírt könyvecskéi tették ismertté. Az állomás sze-
mélyzete még három asszisztenssel is szegényebb lett. Ezeket a nemzetközi ten-
gerkutatásra alkalmazta az állomás, most azonban fedezel hiánya miatt kénytelen 
volt őket elbocsátani. Az állami költségvetés a tönkretett Németországban is 
kulturális téren takarékoskodik. Emiatt a lebontott emelet felépítése és az akvá-
rium visszaállítása is későbbre marad. - .._•• ' 

Az állomás jövője sokáig bizonytalan volt, mivel a fegyverszünet alatt az 
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antant lapok Helgoland annexióját is követelték. A békeszerződés azonban meg-
elégedett az erődítések lerombolásával és a kikötő elpusztításával. Ez a világ-
történelemben páratlan barbár feltétel, súlyos csapás nemcsak a német halászatra, 
hanem a biológiai állomásra is, amely legszebb halászati biológiai kísérleteit 
éppen ebben a szerfölött alkalmas kikötőben végezte. 

De legalább Helgoland megmaradt német kézben és a német szakemberek 
folytathatják — szűkebb keretek közt — tudományos tevékenységüket. Az 
Északi-tengeri múzeumot és a könyvtárt újra felállították. Egyelőre 15 dolgozó 
hely áll rendelkezésre. A szigeten való tartózkodás napi 10 márkába kerül. A 
dolgozó asztalok díját nem emelték, csupán a könyvtár javára kell 25 márkát 
befizetni. 

Kedvező időben naponta rendeznek kirándulásokat a tengerre. Megkezdték 
újra a gyakorlati és vizsgálati anyag, valamint akváriumok számára élő állatok 
szállítását is. Kurzusokat ellenben, a tudományos személyzet csökkentése miatt, 
nem tarthatnak. így az állomás tevékenysége kizáróan tudományos vizsgálatokra 
szorítkozik. De még ez elé is nehéz akadályokat gördítenek a békefeltételek 
embertelenül súlyos rendelkezései. Németország pénzügyi helyzete egyelőre lehe-
tetlenné teszi a nemzetközi tengerkutatásban való részvételt. Minden reménység 
megvan azonban rá, hogy a német akarat és szívósság hamarosan legyőzi 
ezeket az akadályokat. A birodalmi kutató gőzös további munkálatait az érdekelt 
körök adományaikkal már is lehetővé tették. L. Gy. 

Finn tengerkutató intézet. A finnek a nemzetközi tengerkutatásban, amely 
a háború előtt egy évtizeddel indult meg s az északi nemzetek szakembereit 
közös tervszerű munkára egyesítette, kezdettől fogva tevékenyen részt vettek. 
A világháború e nagyszabású nemzetközi kutatásnak is véget vetett. A munka 
elejtett fonalát elsőnek most a finnek veszik föl és sokkal szélesebb keretben 
folytatják, mint alárendelt helyzetükben. A háború előtti munkálatokat a „Hydro-
graphiai Tengerkutató Társaság" szervezte és irányította. A mult év elején a 
finn kormány e célra külön állami központi intézetet, a „Merentutkimuslaitos" 
svéd hivatalos címén, a „Havsforskningsinstitutet" alapította. Az intézetnek három 
alosztálya van, élükön egy-egy vezetővel. A legújabb tengerkutató intézet igaz-
gatójává Rolf Witting-et nevezték ki. Witting a nemzetközi tengerkutatásban 
már előzően is részt vett és munkájával jó névre tett szert. 

Most, amikor a tengerrel együtt még annak a reményét is elvesztettük, hogy 
valaha magyar tengerkutató intézet létesülhessen, örömmel értesülünk, hogy 
legalább most felszabadult s a bolsevizmus kínjain szintén átesett rokonaink a 
békés tudományos munkát nemcsak ismét megkezdhetik, hanem annak külön hajlé-
kot is emelhettek. — st. 

Hirek az oceánografia köréből. A nemzetkőzi tengerkutató társaság 
kiküldöttjei nemrég Kopenhágában ülést tartottak, melyen a kutatások legújabb 
eredményeit ismertették s több tudományos irányú tervet vetettek fel. 

Mindenekelőtt elhatározták, hogy egy oly hydrografiai művet fognak 
kibocsátani, amely felölelné mindazokat az ilyirányú megfigyeléseket, melyeket 
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a század elejétől 1914-ik év végéig végeztek s különösen azokat a havi 
hőmérsékletingadozásokat ismertetnék, melyeket az Atlanti-Oceán északi felében 
tapasztaltak. Anyagot ez ismertetéshez a német, dán és németalföldi hajók 
fedélzetén végrehajtott megfigyelések szolgáltatnak. 600.000 dán, 2 millió hol-
landiai és körülbelül 15.000 német megfigyelés áll rendelkezésre. Ezek alapján 
pontosan megállapítható lesz, vájjon a hydrografiai változások a nyugateurópai 
rövidebb periódusú hőmérsékleti ingadozásokkal tényleg váltakozó működésben 
vannak-e és hogy hasonló áll-e a halak életében tapasztalt változásokra is. 

A résztvevő államok kiküldöttjei egyes speciális kutatásokról is beszámoltak; 
így dr. Necke, Németalföld megbízottja a hollandiai vizekben a háború alatt 
tapasztalt hordalékanyag gyarapodásáról értekezett. 

A „Societas Scientiarum Fennica" 13. sz. 1913. évkönyve közli a Finn-
országot körülvevő tengerekben végrehajtott hydrografiai megfigyelések ered-
ményeit. És pedig a speciális kutató úton végzett megfigyeléseket, továbbá 
folytatólagos megfigyeléseket hőmérsékletre, sótartalomra vonatkozólag. Meg-
figyelés történt a világító hajókon is a felszíni áramlással, mélyvízi áramlással 
és széllel kapcsolatban. Tanulmányozták a jégviszonyokat s a víz állását a 
tengerben, továbbá egyes folyók által szállított vízmennyiséget is. 

A Newfundland-i küszöbről, kapcsolatban a gazdasági és közlekedési 
viszonyokkal, írt német nyelven Schnass Fr. „Anleitung und Stoffe zu meeres-
kundlichen Studien und Stunden, ausgehend von der Neufundland bank, ihrer 
Natúr und ihrer Einwirkung auf menschlichen Wjrtschaft und Verkehr." Meg-
jelent a „Lehrer Fortbildung" mellékleteként 20. sz. 60. o. 22. Abb. Leipzig, 
Prága, Wien 1918. 

A Barents tengerben 1913 június és július havában a „Poseidon" hajón 
tudományos kutatásokat végeztek, miről Mielck W. emlékezik meg útleírás és 
naplókivonat alakjában. Megjelent az „Arb. d. deutsch. wissensch. Kommission 
f. d. internationale Meeresforsch. B. Biolog. Anstalt auf Helgoland, Nr. 23. 
Oldenburg, Littmann 1917. 

Oceanográfiái érdekességű cikkek jelentek meg a „Mitteilungen d. k. k. 
Qeographische Gesellschaft in Wien" 1918. 8. füzetében Kernertől „Eine neue 
Schatzung des Gesamtniederschlages auf den Meeren" címmel és Ymer-ben 
Ahlmanntől „L'expedition de Raould Amundsen an pőle Nord", továbbá a Dass 
17-ik füzetében Vögeltől „Die Entwicklung der Ostseeschiffart." 

Dr. Harmos Eleonóra. 

Halászati főiskola Észak-Amerikában. Eddig két halászati főiskola műkö-
dött, az egyik Dániában, a másik Tokióban. A Fish Trades Gazette híradása 
szerint most az Egyesült-Államokban épül a harmadik. Az új halászati főiskola 
eszméje dr. Hugh M. Smith-tői, az Egyesült-Államok halászati biztosától szár-
mazik s a Washington-egyetem Seattleben, az Atlanti Óceán partján fogja fel-
állítani. Seattle az alaskai halászat kiinduló kikötője, amelyhez számos halász-
hajó tartozik. Az új főiskola helyét tehát igen jól választották meg. 

A Commissioner of Fisheries terve szerint a főiskola a halászat minden 
ágában tökéletes kiképzést ad. A tudományos ismeretanyag közlése mellett hall-
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gatóit gyakorlatilag is teljesen kiképzi. E célból a hallgatók két utolsó évükben 
a halászati termékeket feldolgozó és értékesítő vállalatoknál, vagy haltenyésztő 
gazdaságokban, illetve halászhajók fedélzetén egészítik ki elméleti tanulmányaikat. 

A főiskola három tagozatú. A halászati kurzus tárgyai közt szerepel a halá-
szat története, a halászati módszerek, a halászati járművek építése, tökéletesí-
tése, szolgálati beosztása, a zsákmány célszerű kezelése, a halkereskedelem esz-
közei és szervezete, valamint a halászati törvény ismertetése. 

A halászati kurzus gyakorlati kiegészítésére az b. S. Bureau of Fisheries 
és a Washington Fish and Game-Commission néhány kissbb halászhajóját s az 
Albatross gőzöst fogja rendelkezésre bocsátani. Az Albatross a trawl- és mély-
tengeri halászatra kitűnően fel van szerelve és értékes szakkönyvtára is van. 

A technológiai szak hallgatói a halászati termékek feldolgozásában nyernek 
kiképzést. Evégből a főiskolával kapcsolatosan konzervgyár, füstölde, hűtőház 
stb. berendezését tervezik. 

A harmadik szak a haltenyésztés, amelyen a hallgatók az édesvízi és ten-
geri haltenyésztés és halvédelem, kagyló és ráktenyésztés összes ágait tanul-
ják meg. 

A főiskolán ezeken kívül a téli hónapokban, amikor a halászat teljesen szü-
netel, rövidebb tanfolyamokat is rendeznek. Ezeken a gyakorlati halászattal és 
mellékiparágakkal foglalkozóknak nyújtanak tájékozódást a tudomány és gyakorlat 
újabb vívmányairól. 

A főiskola vezetőjéül John. N. Cobb van kiszemelve. Cobb hosszú éveken 
át volt a Fisheries Bureau szolgálatában, jelenleg a halászat professzora és a 
The Pacijic Fisherman szerkesztője. L. Gy. 

Aknaveszedelem és a tengeri halászat. A tengeri háború utókövetkezményei 
már mutatkoznak. Egymásután történnek aknaszerencsétlenségek, amelyek külö-
nösen a halászhajókat fenyegetik. A halászokra nézve a veszedelem nemcsak a 
vihar által elszabadult aknák részéről fenyeget, hanem a fenékjáró hálók is bele-
akadhatnak a lehorgonyzott aknákba. Ez a körülmény teszi a halászatot még a 
szokottnál is veszélyesebb mesterséggé. 

A tengermelléki államok emiatt minden rendelkezésre álló eszközzel haladék-
talanul nekiláttak az aknák eltávolításának. Külön aknakereső parancsnokságokat 
létesítettek, amelyek tervszerűen járnak el az aknakutatásban. Kisebb-nagyobb 
flotillák járják össze a veszélyes zónákat és gyűjtik össze az aknákat. Termé-
szetes, hogy ez a kutatás nem lehet tökéletes. Egyrészt az ötéves háború alatt 
rengeteg akna sodródott, vagy szabadult el eredeti helyéről, másrészt az ellen-
séges flották igyekeztek titokban minél több aknát elhelyezni. Hosszú időbe fog 
telni, míg ezeknek a hollétét kikutathatják. 

Az aknaveszedelem ellen mindenféle óvintézkedést megtettek. A háború féltve 
őrzött titkait: az aknák elhelyezési térképeit közzétették, a zárolt területek kive-
zető utait világító bójákkal jelzik stb. Meglehet, hogy az aknaveszedelmet ezek 
az intézkedések csökkentik, de ki nem zárják, mint a hogy az orosz-japán háború 
után hasonló intézkedések ellenére még három évvel később is történtek sze-
rencsétlenségek. 
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Az aknák egy részét tudvalévően úgy szerkesztik, hogy bizonyos idő eltel-
tével szelepük megnyílik s ártalmatlanná válva a fenékre sűlyednek. Ilyen aknákat 
az Északi-tengeren különösen az angolok helyeztek el nagy számban. De leg-
utóbb épp az angol admiralitás figyelmeztett rá, hogy az automatikusan elsűlyedt 
aknák egy része még robbanásképes maradt. Ezen az alapon az altonai hadi-
tengerészeti térképező hivatal e veszedelmes aknák helyét feltüntető térképeket 
adott ki s a halászatot ezeken a helyeken megtiltotta. 

Az előzetes rendszabályok mellett a szakemberek az aknaveszedelem elhárí-
tásának gyakorlati megvalósításával is élénken foglalkoznak. így a Memes és 
v. Eitzen altonai cég egy szerkezetet gyárt, amelyet a fenékháló zsákjára alkal-
maznak. Ez a szerkezet a hálóba kerülő aknát ismét kibocsátja, anélkül, hogy 
a zsákmányt kockáztatná. Az angol admiralitás a hálókat nagyszemű hálóból 
készült függönyökkel szerelteti fel, amelyek az aknát nem engedik be a zsákba. 

A lehorgonyozott aknák levágására Eichenbaum a hálókeretekre külön készü-
léket tervezett, amelynek a gyakorlati értékét azonban még nem próbálták ki. 

A különböző ilyen találmányok használhatóságának tanulmányozására a német 
kormány Berlinben külön intézetet rendezett be, amely az érdekeltség támoga-
tásával működik. 

E találmányok terén az angolok vezetnek. Az admiralitás különösen „De-
flector" nevű szerkezettől vár nagy eredményt. Egy ilyen készülékkel már az 
első felületes kísérlet alkalmával 50 aknát tettek ártalmatlanná. A rendszeres 
kísérleteket 10 halászgőzös Deflectorral, tíz pedig anélkül végette. Az eredmény 
azt bizonyította, hogy a készülék a hálót a sérüléstől is megóvta s emellett a 
zsákmány mennyiségét sem csökkentette. Ennek az alapján az admiralitás meg-
engedte a halászatot a veszélyesnek jelzett helyeken is, ha a hálók Rowton 
hadnagy Deflectorával vannak fölszerelve. 

Egy másik hasonló találmány Ridder svéd korvettkapitánytól származik. 
Ridder készülékét a berlini kísérleti intézet a Deflectornál is célszerűbbnek ítélte. 
A hiánya mind a két készüléknek abban van, hogy a leláncolt aknák ellen tehe-
tetlenek. 

Valószínű, hogy a feltalálók versengéséből hamarosan sikerrel használható 
modell fog megszületni, de addig még sok halászhajó és emberélet fog a hábo-
rúnak utólag is áldozatul esni. —st. 

Repülőgépek a halászat szolgálatában. Mindenki előtt ismeretes, hogy a 
világháborúban a tengeralattjárók elleni küzdelemben a repülőgépeknek mekkora 
hasznát vették. A tenger fölött állandóan repülőgépek keringtek, amelyek dróttalan 
távírókkal közölték a tengeralattjárók közeledését. A vizek mélységeit kutató 
repülő szeme még a felszín alatt úszó aknákat is megfigyelte. 

Ez a tapasztalat vezetett arra a gondolatra, vájjon nem lehetne-e repülő-
gépekről a hering- és makrahal-rajokat is megfigyelni s így a modern halászat 
eszközei közé a repülőgépet is beiktatni ? 

A monakói tengertani intézet igazgatója: Joubin professzor a „Bulletin de 
l'Institut océanographique de Monaco" egyik legújabb számában közli azoknak 
a kísérleteknek az eredményét, amelyeket a Földközi-tenger partja mentén repülő-
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gépekkel végeztek. Joubin-nek az a véleménye, hogy kellő gyakorlat és tapasztala-
tok mellett a repülőgépről való megfigyelés a halászatnak igen jelentékeny szol-
gálatokat tehet. 

Most érkezett külföldi halászati szaklapokból látjuk, hogy e kérdéssel az 
amerikai és skandináv halászérdekeltségek is behatóan foglalkoznak. A norvég 
partokon Köhler repülőtisztnek például nagy rajok érkezését sikerült jelezni. 

A repülőgépeknek a halászatban még egyéb szerepük is lehet. Arra is 
gondolnak, hogy a könnyen romló árút repülőgépen lehetne a fogás helyéről a 
halpiacra szállítani. Elsősorban a homárra gondolnak, amelyet ilyen módon akar-
nak Párisból Brüsszelbe szállítani. 

Megérjük, hogy az Adria partjairól eltűnnek a tonnarák festői létrái, amelyek-
ről eddig a tinhalak érkezését lesték s helyettük a halászok repülőgépekre fog-
nak szállni! — st. 

Office scientifique et technique des pécheries maritimes. A francia tengeri 
halászat szervezete 1918 december 31.-én nagyjelentőségű intézménnyel gyara-
podott. Ekkor alapították meg a fenti című állami halászati intézetet, amelynek 
az elnök által jóváhagyott szervezeti szabályzatát a hivatalos lap most közli. 
Az intézet feladata a tengeri halászat és a vele kapcsolatos összes iparágak 
fejlesztése. 

Az intézmény élén 25 tagú választmány áll. Ebből 9 tagot tudományos 
testületekből, a többit gyakorlati szakemberek soraiból nevezik ki. 

A fenntartás költségeihez a kormány, a megyék, községek, gyarmatok és 
állami alapítványok járulnak hozzá. Az ilyenképpen összegyűlő összegből első 
sorban halászati tudományos intézet alapítását tervezik. Az intézet egyrészt labo-
ratóriumokkal, másrészt a halászat összes eszközeivel fölszerelve nyújtana módot 
halászati biológiai tanulmányokra. Egy, esetleg több tengerkutató hajó építését 
vagy vásárlását is tervbe vették. I. gy. 

Az északamerikai kagyló- és gyöngyhalászat. A halászati hivatal 1916. 
évi jelentése szerint főképp Mississipi öbölben igen jelentékeny a gyöngykagyló-
és gyöngyhalászat. Az ezzel kifejlődött ipar termékei évente 8 - 1 0 millió dollár 
értéket érnek el. Az alkalmazottak száma 10.331 volt, míg a beruházott tőke 
nagysága 540.608 dollárt tett ki. összesen 51.571 tonna kagylóhéjat dolgoztak 
fel, közel egy millió dollár értékben. — y. —/. 

Az amerikai tengerirák-halászat. Az ú. n. közönséges kékrák a leg-
elterjedtebb élvezeti cikkek egyike, amelyet a Chesopealle-öböl halászata szol-
gáltat, legtöbbet Baltimore, Hanyiton, Crisfield és egyéb kikötők adják. 1915-ben 
ezzel az élelmiszeriparral 19.290 ember foglalkozott, 853.000 dollár volt a 
beruházott tőke. összesen 151,029.804 rákot fogtak (50,343.268 font) közel egy 
millió dollár értékben. —y. —7. 

Életmentő tőkehal. Az eset szereplője egy tőkehal, amely egy emberéletet 
ment meg a vízbefúlástól. Természetesen nem tudatos életmentésről van szó, sőt, 
hogy az eset még különösebb legyen, nem is eleven tőkehalról. Az Északi-tengeren 
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a mult év szeptemberében a „Vorwarts" nevű német halászgőzös aknába ütközött 
és azonnal elsűlyedt. A kis gőzös legénysége tíz főből állott, akik közül a robbanás 
hatot elpusztított. A többi négy a következőképp menekült meg: ketten a víz 
felszínén úszó két mentőgyűrűbe kapaszkodtak, a harmadiknak egy szál deszka 
maradt. A legcsodálatosabb azonban a negyedik matróz megmenekülése. Ez az 
ember a robbanástól elpusztult és a légnyomástól hólyagként felfújt nagy tőkehal 
tetemébe fogózva tartotta magát a felszínen mindaddig, míg Esbjergből egy dán 
motoros kutter segítségükre nem sietett s a menekülteket a fedélzetre nem vette. 

—st. 

TENGERÉSZET. 

Angol terv a német hajózás megsemmisítésére. „A Tenger" hosszú szü-
netelése sajnos már egy év óta lehetetlenné tette, hogy a magyar közönséget 
a nagyvilág hajózási eseményeiről, terveiről tájékoztathassuk, de egynéhány jel-
lemző híradást, tervet eltettünk magunknak s most előkeressük íróasztalunk fiók-
jából, hogy kuriózumkép közöljük olvasóinkkal. 

Az angol hajózási körök még Németország gazdasági tönkretétele után is 
féltek a német hajózás rapid újjáépítésétől és fejlődésétől s így a mielőbb bekö-
vetkező versenyétől és a legkülönbözőbb terveket eszelték eme veszedelmek 
elhárítására. A legradikálisabb e téren a következő két terv, amely még a német 
békeszerződés átadása előtt született s az angol hajózási körök osztatlan tetszé-
sével találkozott. Az első tervnek szerzője az angol hajóügynökök egyesületének 
egy tagja, amelynek eszméjét a „Lloyd' s List" közölte. 

E terv Németország szigorú megbüntetését kéri, amelynek alapja: tonnát 
tonnáért. Minden elsülyesztett tonnát Németország köteles pótolni. Németország 
bojkottálva legyen nemzetközileg minden külföldi piacon. Nem szabad elfelejteni 
ugyanis, — írja — hogy Németország egész Belgium és Északfranciaország 
ipari életét tönkretette, úgy, hogy ezen országrészeknek sokáig lehetetlen lesz 
ipari tevékenységet kifejteni. Sok év fog elmúlni, míg némileg helyreáll majd a 
rend s míg a feldúlt területek gazdasági élete nincs a rendes mederben, Német-
ország kereskedelmét meg kell akadályozni. 

A németek ugyanis arra számítanak, hogy a békeszerződés aláírása után 
rögtön felveszik a versenyt (?), s árúikkal — a vasút és hajózás állami támo-
gatásával — elárasztják az egész világot. E célra nagy tehergőzösöket építettek 
s tőkeerős vállalatokat alapítottak. 

A békefeltételek egy pontja ki kell, hogy mondja a német hajópark és az 
épülő hajók teljes kiszolgáltatását. E tonnázs a szövetséges államok között vesz-
teségeik arányában osztassák szét. A német lobogónak nem szabad mutatkoznia 
a tengeren mindaddig, amíg az általuk feldúlt területek újból felvehetik a keres-
kedelmet és kivitelt. 

A központi hatalmak feltétlenül szükséges hajóforgalmát a szövetségesek 
felügyelete alatt a szövetséges és semleges államok hajói bonyolítsák le. A fel-
ügyelet különösen a nyersanyagokra vonatkozzék, nehogy Németország gazda-
sága előbbre legyen a feldúlt területekénél. 
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Ügyelni kell arra is, hogy Németország idegen lobogó alatt ne űzzön hajó-
zást timecharter vagy titkos pénzügyi szerződések segítségével. Mindent meg 
kell tennünk, amit csak tudunk, — írja — hogy ezt megakadályozzuk, s leg-
könnyebben megtehető ez, hogy a gyanús semleges hajónak nem adunk szenet. 
A Panama-, Szuez- és Kiel-i csatornán átmenő hajók külön ellenőriztessenek. 

E tervet sok egyesület, így többek között a londoni kereskedelmi kamara 
is helyesnek tartotta. S ugyanez a szellem vezette a liverpooli hajótulajdonosok 
egyesületének közgyűlését, amikor a következő pontokat fogadta el : 

1. Megakadályozandó, hogy a német gyarmatok a németeknek visszaadas-
sanak. 

2. Az ellenség által elsűlyesztett kereskedelmi hajókat a lehetőség szerint 
ellenséges hajók átadásával kell pótolni; így tehát kereskedelmi hajóik átveendők 
s a szövetségesek által a szövetségesek körén belül árúba bocsátandók. Az értük 
befolyt összeget a németek által fizetendő kártérítési összegbe számítanák be. 

3. A tengerek szabadsága — az ellenséges államok különleges helyzetének 
sérelme nélkül — a világpolitika alapját képezze. 

4. A nyilt tengeren az egyesek életének biztosítására vonatkozó szerződések 
a nemzetközi szabályok szerint köttessenek. 

5. Az újjáépítés ideje alatt minden versenyt a hajózás terén korlátozni kell 
tilalom vagy megadóztatás útján a legfontosabb tengerentúli árúcikkek javára. 

Ez a második terv már mérsékeltebb ugyan, de még mindig nem tudjuk, 
hogy áll ez arányban az akkor még a béke alapgondolatát képező Wilson-féle 
jegyzék III. cikkelyével, amely minden gazdasági hátrányt megtilt s a kereske-
delem feltételeit minden nép részére egységesnek állapít meg. 

5 ha a békekonferenciát nem is vezették ezek a tervek, a németekre diktált 
béke tengerészeti határozmányai vannak oly szigorúak, hogy a német hajózás 
fejlődése hosszú-hosszú időkre meg van akadályozva s csak a német nép munka-
bírása és szorgalma a garancia, hogy ezt is ki fogják heverni. Brunner. 

A német flottáról. A nagy színjáték lezajlott s míg a harctereken gazdasági 
leveretésünket sikerült az antantnak elérni, a békeszerződés a központi hatalmak 
hadseregének sorsát pecsételi meg. A német flotta eltűnt a világtengerekről 
összerongyolódott, legkiválóbb egységeit elvesztette, így Angliának már nincs 
mitől félnie (hacsak az Egyesült-Államoktól nem). Az osztrák-magyar flotta pedig 
megszűnt létezni. 

A „Times" és a „The Engineer" alaposan foglalkoznak a német haditenge-
részettel s e lapok nyomán számolhatunk be a német flotta sorsáról. 

A fegyverszüneti szerződés szerint a következő hadihajókat kellett a néme. 
teknek kiszolgáltatniok: 

10 csatahajót, köztük a 3 csavaros, 31.500 tonnás, 32.000 lóerős és 38 cm-es 
ágyúkkal felszerelt „Bayern"-t, 4 „König"-típusú 18.000 tonnás és 5 „Kaiser"-
típusú 24.700 tonnás csatahajót; 

6 csatahajócirkálót, így a 30.000 tonnás és 70.000 lóerős „Mackensen" és 
„Hindenburg", valamint a 28.000 tounás és 63.000 lóerős „Derfflinger" és 
„Seydlitz", azonkívül a „Moltke" és „von der Tann" cirkálókat; 
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8 védett cirkálót: a 4000 tonnás és 40 .000 lóerős „Brummer és „Bremse" , 
valamint az 5400 tonnás és 30.000 lóerős „Emden", „Köln", „Mainz", „Karls-
ruhe", „Bremen" és „Dresden" cirkálókat. E hajók nevei rég ismert, babérral 
koszorúzott nevek, de maguk a cirkálók mind újak, a háború alatt készültek a 
fenti nevek alatt elpusztult hadihajók pó t l á sá ra ; 

50 torpedózúzót. Természetes , hogy ezek mind a legújabb típusúak, mint 
pl. az 1250 tonnás, 24 .000 lóerős és 27 tm-et futó P. 101 — 104, az 1300 
tonnás, 30 .000 lóerős és 34 tm-et megtevő B. 109—112, stb. és 

összes tengeralatt járóit , 184 darabot. 
A németek által ismertetett adatok szerint a német flotta a háború alatt 

a következő tengeralat t járókkal rendelkezet t : 

Drb. Számozás Építési év Deplacement 

162 U. 1 — 162 1906-1918 2d0 2000 . 
240 t 0 1 240Ö , g 

1 T. A. 1. háború alatt 
254 
356 

126 U. B. 1 - 1 2 6 132 254 
142 295 

103 U. C. 1 - 1 0 3 193 437 
213 548 

. 5 U. D. 61 - 65 1914 696 
874 

A német flotta eszerint 397 drb. tengeralatt járóval rendelkezett. Az U. D. jel-
zésű tengeralat t járók eredetileg a monarchia f lottája részére épültek, de a 
németek saját céljaikra foglalták le. 

Az „U. 155" jelzésű tengeralat t járó eredeti leg a „Deutschland" keres-
kedelmi tengeralat t járó volt, amely később hadihajóvá lett átalakítva s ilyen 
minőségben kereste fel a nyugat-indiai szigeteket és Nyugat-Afrika partjait . 
A „Bremen" kereskedelmi tengeralat t járó első útján nyom nélkül eltűnt. 

Az összeomlás idején a német hajógyárakban építés alatt volt 170 tenger-
alatt járót a szövetségközi bizot tság lefoglalta s építésüket beszüntette. 

A német tengeralat t járókat illetőleg az angol lapok a következőket hoz ták : 

a háború alatt elpusztíttatott ___ . . . ___ . . . 202 darab 
a fegyverszünet alatt sa já t személyzete felrobbantott . . . 14 „ 
semleges államokban internálva ___ . . . . . . . . . . . . . . . ._. 7 „ 
az antantnak átadva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 „ 

összesen 4 0 7 darab. 

E megállapítás a német jelentéssel szemben 10 tengeralatt járóval többet tünte t 
fel. Ha a tengeralat t járók elpusztításának statisztikáját vizsgáljuk, úgy látjuk, 
hogy ez a háborús évekkel együtt emelkedett. 

A még megmaradt német flotta igen szomorú képet mutat. Teljes harci 
értékű, nagy csatahajóval már nem rendelkezik. A megmaradt „Ostfr ies land"- és 
„Nassau"-osztályok 8 csatahajója nem tekinthető teljes ér tékű ha jónak; ezek 
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mind 1908—1910-ben épültek s föfegyverzetük 12 drb. 30'5 és 14 drb. 15 cm-es, 
illetőleg 12 drb. 28 cm-es és 12 drb. 15 cm-es kaliberű ágyú. Teljesen elérték-
telenedetteknek kell tekintenünk a „Braunschweig"-osztály 5 és a „Deutschland"-
osztály 4 egységét, amelyek fegyverzete 4 drb. 28 cm-es és 14 drb. 17 cm-es 
ágyúból áll. A német flotta modern csatahajócirkálóiból egy sem maradt meg, 
mind ki lett szolgáltatva az antantnak. Csak az építés alatt levő „Gráf Spee" 
és „Mackensen", valamint a régebben épült „Roon", „Prinz Heinrich" és a 
„Fürst Bismarck" emlékeztetnek a német flotta egykori büszkeségére, a csata-
cirkáló-osztályra. 

Újabb kiscirkáló 8 drb., régebbi 15 drb. szerepel a jelenlegi német flotta-
listán. Építés alatt 5 kiscirkáló van. Ha még megemlítjük az aknarakó-anyahajót, 
3 aknarakó-hajót, 1 tengeralattjáró-laktanyahajót, vagy 18 torpedózúzót, több 
elavult nagy torpedójárművet, továbbá a háború folyamán épült kis torpedó-
hajókat (A jelzésű járművek), a régi kis torpedóhajókat s az aknakeresésre épült 
pár darab (M jelzésű) járműveket, úgy végeztünk is a német flottával. 

A büszke hófehér német csatahajók eltűntek a világtengerekről. A világ 
második flottája, a német hadiflotta letűnt s Anglia mégsem dolgozhat nyugodtan 
tovább. Az óceán túlsó partján a sas már bontogatja szárnyait. Brunner. 

Az elpusztult hatalmak haditengerészetei. Az 1918-as év eseményei nagy 
változást idéztek elő az egyes haditengerészeteknél is. A német flotta hajóinak 
legjavát az antantnak volt kénytelen kiszolgáltatni s a visszamaradt rész már 
nem játszik jelentős szerepet. — Az osztrák-magyar flottából egy pár új flotta 
keletkezett. A volt monarchia hadiflottájának veszteségei — a „Szent István"-tól 
s a „Viribus Unitis"-től eltekintve — nagyon csekélyek s így majdnem sértet-
lenül került a győzők kezébe, akik azonban mindeddig nem tudtak határozni 
annak elosztását illetőleg. A legnagyobb egységek Polában és Korfuban vannak 
nemzetközi felügyelet alatt s csak egynéhány jármű viseli a jugoszláv lobogót. 
Valószínű, hogy a flotta jőrésze a jugoszlávoknak fog jutni, de Olaszország, 
Franciaország, sőt Görögország részesedése is előrelátható. E helyütt említjük 
meg, hogy Szerbia a háború alatt vett magának egy torpedózúzót, a „Serbia"-t, 
azon biztos reményben, hogy tengerparthoz jut. A hajó addig is Szalonikiben 
állomásozott. 

Magyarországnak a Dunai-flotilla egy kis töredéke jutott s a kiszolgáltatott 
részen előreláthatólag Szerbia és Románia fognak osztozkodni. 

Az újonnan alakult államok közül Lengyelország igyekszik leginkább egy 
flottát létesíteni. Egy lengyel szolgálatban álló volt osztrák-magyar tengernagy 
volt a mult év folyamán Londonban, hol hadihajók vétele ügyében tárgyalt. A 
Visztulán máris van lengyel flotta, amit a németek által Varsóban hagyott jár-
művek felhasználásával létesítettek. 

A balti tartományok közül eddig Finnországnak és Estlandnak van hadi-
hajója (volt orosz hadihajók). Livland és Kurland ilyennemű törekvéseiről nincse-
nek értesüléseink. 

Ukrajna is létesített hadiflottát a Fekete-tengeren volt orosz hajókból. Lehet 
ugyan, hogy a románok még bejelentik e hajókra való igényüket. A Fekete-
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tengeri volt orosz flotta legjobb egységeit azonban az antant a maga részére 
foglalta le. 

Bulgária és Törökország megszűntek mint tengerésznemzet létezni. 
A szovjet Oroszország a volt orosz Keleti-tengeri flotta maradványaiból 

igyekszik flottát létesíteni. Hogy sikerül-e ez, nem tudjuk. Tény, hogy a kül-
földi lapokban olvashattuk, hogy a szovjet Oroszország bolsevista szellemű 
tengerészeket keres hatalmas fizetéssel — papír rubelban. Br. V. 

A kereskedelmi tengerészetek háborús vesz tesége i . A „ Daily Telegraph" hozta 
a következő összeállítást az egyes hajózó nemzetek hajóveszteségeiről a háború a la t t : 

O r s z á g Elsülyesztve Szerencsétlenség 
folytán elpusztult 

Anglia és gyarmatai ... ... 7,923.023 tonna 1,132.645 tonna 
Egyesült-Államok ... ... ... 349.096 M 187.948 „ 
Belgum ... ... ... ... ... ... 85.842 19.239 „ 
Brazília 20.328 í, 10.951 „ 
Dánia ... ... ... ... ... ... ... 210.880 >1 34.422 „ 
Hollandia ... ... ... ... ... ... 201.797 27.244 „ 
Franciaország ... ... ... 722.930 84.138 „ 
Görögország... ... ... 319.661 65.019 „ 
Olaszország ... — 745.766 ,í 115 600 „ 
Japán 119 764 150 269 „ 
Norvégia ... ... ... 976.516 „ 195.244 „ 
Spanyolország ... ... ... ... 157.527 ,, 80.335 „ 
Svédország ... 180.415 83.586 „ 

Összveszteség: 12,007.545 tonna 2,186.635 tonna 

így a háború folyamán összesen elpusztult 14,194.180 tonna össztartalmú 
hajók mintegy 61°/ 0-a angol lobogót viselt. Br. V. 

Ausztrália kereskedelmi flottája. Az ausztráliai kormány még a mult év 
folyamán elhatározta, hogy rendszeres, személyszállítással is foglalkozó járatokat 
indít Angliába. Ez elhatározás érthető izgalmat váltott ki az e viszonylatot eddig 
ellátó angol vállalatok között. Az anyaországban különben is csodálkozással 
tapasz ta l ják , 'hogy a háború négy esztendeje alatt egynéhány gyarmatuk milyen 
fejlődést ért el s gazdasági téren mennyire igyekeznek magukat az anyaország-
tól függetleníteni. 

Az ausztráliai kereskedelmi flotta, éppúgy inint a kanadai, a háború alatt 
létesült s ez országok hajóépítő iparának nagymérvű fejlődése vetet te meg 
alapjait. Sőt e gyárak már ausztráliai anyagot használnak fel az építésre. Az 
ausztráliai kereskedelmi tengerészet alapjait az a 15 gőzös, összesen 105.710 
bruttó tonnával vetette meg, amit az ausztráliai kormány 1916 júniusában készen 
vásárolt 2 millió fontért . Feladatuk az ausztráliai termékeknek, így jórészt 
gabonának szállítása volt. Az első üzleti év 1917 június 30.-án, 142.554 font 
felesleget mutatott, ami azonban még nem a nettó nyereség. Az ausztráliai 
kormány kezelésében van még 18, a központi hatalmak kereskedelmi flottájához 
tartozott gőzös 88.940 bruttó tonnával s 36 gőzös és 18 vitorlás 130.000 
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tonnával részben építés alatt áll, részben már el is készült. Föltehető, hogy az 
ausztráliai kormány jelenleg 300.000 tonna saját hajótérrel rendelkezik. Mivel e 
hajóknak — Ausztrália távoli fekvése folytán — igen hosszú utakat kell meg-
tenniük, e flotta még nem jelent sokat. Az usztráliai forgalom még nagyon sok 
hajóteret fog igénybe venni s az angol vállalatok idegeskedése, úgyhisszük, nem 
a most következő, hanem a későbbi éveknek szól. Br. V. 

A Szuez-csatorna 1918-ban. A Szuez-csatorna társaság mult év júniusában 
tartotta közgyűlését Párisban, de az általuk kiadott évi jelentést 1918-ra sajnos 
csak most van alkalmunk közölni. A háború alatt erősen megcsappant forgalom 
a fegyverszünet létrejötte óta állandóan emelkedett, bár ez az 1918. évi forga-
lomban már nem játszhatott jelentősebb szerepet. A csatornát 1918 folyamán 
2522 hajó vette igénybe 9,251.601 tonnával. E forgalom az 1917. évi forga-
lommal szemben 169 hajónak 882.683 tonnával való emelkedését mutatja, de 
még mindig 2563 hajónak 10,782.283 tonnával való csökkentését jelenti az 
1913. évi forgalommal szemben. A csatornán átmenő 2522 hajó közöl 1565 
jármű 5,313.208 tonnával állami lobogó alatt ment, úgy, hogy a hajóknak csak 
46°/o-a volt szabad forgalomban s 2 8 % - a a gőzösöknek üresen, ballaszttal ment 
Az átlagos menetidő a csatornán át 1918-ban 23 óra és 6 perc volt, ellentétben 
az 1917-es 18 óra és 10 perc, illetőleg az 1913-as 16 óra és 19 perces menet-
idővel szemben, amely hosszabb átkelés — a jelentés szerint — katonai rend-
szabályokra vezethető vissza. Az összbevétel 1918 ban 83,404.235 frank volt, 
ami az 1917-es 64,075.639 frankkal szemben 20 millió emelkedést s az 1913-as 
bevétellel szemben 44 millió csökkenést mutat. Br. V. 

Anglia és a világ hajóépitőipara. Az angolok pokoli terve, a kiéheztetési 
blokád nagyszerűen sikerült s a volt központi hatalmak gazdasági élete a súlyos 
csapást csak hosszas és intenzív munkával lesz majd képes kiheverni. Az újjá-
építés munkája az antant segítsége nélkül el sein képzelhető s hogy itt az 
antant saját érdekeit biztosítja elsősorban, az természetes. 

A hajóépítkezés terén így Angliának már nincs mit félnie legveszedelmesebb 
versenytársától, Németországtól. Hogy a jövendő német hajóépítőipar felépítése 
milyen lesz, azt most még nem tudjuk, de mint versenyző fél sokáig nem fog 
még szerepelni. Trieszt és Fiume hajóépítőipara, amely utóbbinak sohasem volt 
jelentősebb szerepe, az olaszok kezébe került. így a hajóépítkezések terén 
Anglia és szövetségeseinek napja virradt fel. 

Angliának, ha a hajóépítkezés terén meg akarja tartani vezető szerepét, 
ami nem kétséges, igen sok baja lesz e téren szövetségeseivel, a skandináv, stb. 
államokról nem is szólva. Görögország hajóépítkezése a háború alatt vett nagyobb 
fejlődést, két nagyobb hajógyár alapításával. Görögország, amely eddig kizárólag 
Angliából szerezte be hajóit, önálló hajóépítőiparhoz jutván, szükségleteit könnyen 
fogja tudni fedezni Anglia gyárainak igénybevétele nélkül. Egy ország, amely-
nek szintén a háború adta meg a lehetőséget, hogy a hajóépítkezés terén függet-
lenítse magát Angliától. Az olasz hajóépítőipar nem mutatkozik veszedelmesnek, 
bár ez a fiumei, de főleg a trieszti hajógyárak bekapcsolódásával jelentékenyen 
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megerősödtek. Franciaország a Bouisson által tervezett 6 millió tonna űrtartalmú 
hajóterének megvalósítását — amely épp duplája az 1913-as állománynak — 
saját gyáraiban igyekszik majd megépíteni. 

A holland és skandináv törekvéseken kívül nagyon veszedelmes verseny-
társa Angliának nemcsak a hajóépítkezés, hanem a hajózás terén is Japán. A 
háború folyamán nemcsak a Csendes-óceán hajózását monopolizálta, hanem Afrika 
keleti partjait, sőt Európát is bekapcsolta vonalhajózásába.. A hajóépítkezés terén 
pedig már exportra is képes. A hallatlanul alacsony munkabérek következtében 
s mivel az Egyesült Államok nagymennyiségű acélt engedtek át hajóépítési 
célokra kedvező feltételek mellett, (ami jogosan idézte fel az amerikai hajóépítők 
felzúdulását) Japán abban a helyzetben van, hogy jóval olcsóbban képes szállí-
tani, mint bármelyik konkurrense. 

Az amerikai hajóépítés pedig már jó ideje okoz gondot az angoloknak. Az 
Unió már ott tart, hogy túlszárnyalja Anglia hajóépítőiparát. A háború előtt az 
amerikai kereskedelmi fotta jelentéktelen volt, a hajóépítés pedig a kezdet 
stádiumában volt. A háború mindkettőnek hatalmas lökést adott. Az alkalom itt 
volt, Anglia hadihajót és muníciót gyártott, a németek pedig sűrűn sűlyesztették 
el a kereskedelmi hajókat, a hajótérhiány mind érezhetőbbé vált, Amerika hajó-
zása amerikai gyorsasággal fejlődött. Kvalitás terén ugyan nem képes azt 
szállítani, amit Anglia gyárai, de nem kételkedhetünk abban, hogy a mennyiség 
után a hajók elsőrangú minőségével fog meglepni bennünket Amerika. Úgy a 
„standard ship", mint a „fabricated ship" építését Anglia és az Unió egyidejűleg 
kezdték el s az amerikaiak máris jóval előbbre vannak, mint az angolok. 

Az amerikaiak 300 új hajónak, illetőleg 25 millió tonna hajótérnek meg-
építésén fáradoznak s a föld több pontján máris szénállomásokat és kikötő-
berendezéseket létesítettek. Az említettek következtében az angol hajózási 
körökben mind komolyabb nyugtalanság észlelhető. 

Ha még hozzávesszük Amerika hadihajóépítő progranunját, amely 10 csata-
hajó, 6 csatahajócirkáló, sok egyéb, összesen 156 jármű építését tervezi 600 
millió dollár költséggel 3 éven belül s amely flottaprogrammot a szenátus is 
megszavazott, úgy Anglia is elmondhatja, hogy „fogtam törököt, de nem ereszt" 
s az angol-amerikai barátságot a jövő versenye meglehetős keserűvé fogja tenni. 

Brunner. 

Kompközlekedés Svédország és Anglia között. Már évek óta fáradoznak 
Svédországban, hogy egy gyorsabb összeköttetést létesítsenek Angliával; s így 
vetődött fel a gondolat, hogy a svéd vonatok az ország egy nyugati kikötőjében 
megfelelő gyorsaságú modern gőzkompra szállíttassanak, amely rövid idő alatt 
átszelvén a tengert, Anglia egy északi kikötőjében belekapcsolódnék az angol 
vasúti hálózatba s így úgy az utasok, mint a posta a lehető leggyorsabban s 
átszállás nélkül jussanak el Anglia, illetőleg megfordítva, Svédország bármely 
pontjára. Németországgal és Dániával hasonló összeköttetés már jó idő óta meg-
van. S ha ez az angol összeköttetés sikerül, úgy a svédek Finnország és Orosz-
ország felé is hasonló összeköttetést óhajtanak létesíteni. A svédek így remélik, 
hogy biztosíthatják majd maguknak az orosz tranzitókereskedelem lebonyolítását. 
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Hasonló törekvések tapasztalhatók Norvégiában is. Eme tranzitóforgalom lebonyo-
lítása eddig jórészt német kézben volt. A terveket angol részről is támogatják 
azon reményben, hogy így kiszoríthatják az eddig vezetőszerepet játsző néme-
teket a svéd kereskedelemből. 

A kompforgalom létesítésére a vasútigazgatóság nemrégiben kész tervekkel 
lépett elő. A komp Pöteborgból menne, Humberhaon érintésével, Hullba vagy 
lmminghamba. A kompközlekedés jóval nagyobb bevétellel és kevesebb üzem-
költséggel járna, mintha egy megfelelő nagyságú gyorshajó üzembe állításával 
igyekeznének gyorsabb forgalmat létesíteni. A legelső svéd hajóépítőknek egyike 
készítette el a terveket, amely szerint vagy egy 13.000 tonnás komp, vagy egy 
9900 tonnás gőzös jöhetne számításba e viszonylatban. A rendszeres forgalom 
fenntartására hat komp szükséges, amelyből négy állandóan szolgálatban, kettő 
pedig tartalékban van. Az 1913-as.árak szerint egy 18 tm gyorsaságú komp 
6 millió koronába kerül, így a hat komp 36 millió koronába. Ha gyorshajókat 
alkalmaznának, amelyek csak csekély számú' vasúti kocsit képesek felvenni, úgy 
nyolc hajóra volna szükség, amelyhez 38 4 millió korona volna szükséges. Az 
üzemköltségeket a kompra nézve 7,312.000 K és a gyorshajóra 7,529.000 K-ban 
állapították meg Humber végponttal. A számításoknál tekintetbe vették, hogy a 
komp nagyobb forgalmat képes lebonyolítani mint a gőzös, átrakási költség 
elesik, ennélfogva a biztosítási díj is kevesebb s így az árú magasabb fuvart fizethet. 

A tervezett gőzkompok mindegyike 150 m hosszú, 21 m széles és 7 -9 m 
mélyjáratú, gépezetük 11.700 lóerős. A kompon négy vágány van egymás 
mellett, amelyre 50 teherkocsi fél reá. (A Sassnitz-vonal 4400 tonnás kompján 
csak 18 kocsi részére van hely.) A komp 324 1. oszt. és 100 III. és IV. oszt. 
utast képes felvenni. Ha a komp mindegyik útján 50 vaggont visz magával, úgy 
egy komp évente 126.000 tonna árúforgalmat bonyolítana le. A fenti 50 vaggonon 
kívül még 500 tonna árura van hely a kompon. A szállítandó utasok számát 
35.000 főre teszik, amelytől 1,882.000 K jövedelmet várnak. A postaforgalomtól 
400.000 K bevételt remélnek. A vonal bevételeit 4,347.000 K-ra, a kiadásokat 
7,312.000 K-ra becsülik, amely utóbbiban 3 és fél millió amortizációs költség 
bennfoglaltatik. A bevételek állítólag nagyon óvatosan vannak megállapítva. 

A kompforgalom megvalósítására biztató kilátások vannak. Hogy mikor 
valósul meg, kétséges, de mivel az üzlet a svédeknél is üzlet, a Svéd Lloyd 
egy 16 tm futó angol gőzöst vett meg s több hajóját átépítette, hogy hetenként 
két gőzösét indíthassa Newcastleba. Biunner. 

Román hajógyár. Romániában eddig nagyobb hajóépítő-telep nem volt. Most a 
Vickers-cég40.000font alaptőkével „Vickers Romania Ltd." címmel új vállalatot léte-
sített, amely hajóépítéshez szükséges anyagok termelésével fog foglalkozni. —s í . 

A német admiralitási térképek ügye. A német békeföltételek a kormányt 
minden téren takarékosságra kényszerítik, hogy kötelezettségeinek valamiképp 
megfelelhessen. Legutóbb híre járt, hogy ebből az okból az admiralitási térképek 
további kiadását is megszüntetik. A német hajózási testületek és halászati egye-
sületek szövetsége erre a hírre beadványt intézett az admiralitáshoz, amely most 



85 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

küldte el válaszát. Az admiralitás utal arra, hogy a hadi kárpótlás az állami 
költségvetésre a legnagyobb takarékosságot kényszeríti s hogy a békeszerződés 
értelmében az admiralitás személyzetét is jelentékenyen csökkenteni kellett. Az 
érdekeltek kívánságára hajlandó azonban a munkában levő fontosabb térképek 
kiadására és reméli, hogy a jövőben a kiadás költségeihez a kereskedelmi hajó-
zási vállalatok is hozzá fognak járulni. 

Drótnélküli távíró az Unió és Honolulu között. 1915. év folyamán nyert 
drótnélküli távíró-összeköttetést az Unió Virginia államában Arlington városa a 
Hallei szigetekkel. A távolság mintegy 7900 km. Az Unió három leghatalmasabb 
drótnélküli távíró-állomásai: Arlington, Sayville és Tuckerton-ban vannak, amelyek 
1916 folyamán igen nagy hadi, diplomáciai és általános közérdekű tevékenységet 
fejtettek ki. —y. —/. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Arldt: Handbuch der Palaeogeographie. Bd. /. Palaeaktologie. / , 2. Teil. 
Leipzig, Gebr. Borntraeger 1917—1918. 

A földtörténeti kutatások összesítő része, az ősföldrajz (palaeogeographia) egyik 
legfiatalabb hajtása a földtannak. Az ide vonatkozó szétszórt kutatási eredmények 
nem eléggé domborították ki eddig ennek a tudományágnak jelentőségét. A leg-
utóbbi években azonban egyre-másra jelentek meg nagyobbszabású összefoglaló 
munkák, amelyek az ősföldrajz hatalmas anyagát elénktárva, meggyőznek ennek 
a tudománynak geológust, geográfust, oceanografust és biológust egyaránt 
közelről érdeklő jelentős voltáról. 

Szerző az ősföldrajz összefoglaló tanulmányaiban régi kiváló szakember, aki 
már hasonló tárgyú könyvét „Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebe-
welt" címen 1908-ban adta közre. Mostani nagyobb terjedelmű könyvének első 
kötetéből csak két rész jelent meg eddig a háborús viszonyok miatt. Ebben a 
két részben a tudomány általános jellemzése, módszereinek ismertetése után a 
mai természettudományos földrajz fejezeteinek megfelelően tagolja az anyagot. 
A II. részt a palaeaktológia foglalja le, mely a tengerek és a szárazulatok 
egymáshoz való viszonyát, kiterjedését, eloszlását tárgyalja az egymásra következő 
földtani időszakokban. A részletes tárgyalást megelőzően kimerítően foglalkozik 
a régi tengerek és szárazföldek kinyomozásának vizsgálati módszereivel, melyek 
földtaniak és állatföldrajziak. Az eddig kezeink közé jutott két rész 512. oldalán 
az őstengerek ismertetése bőséges irodalommal az újkorig (kainozoikum) jutott. 
A leírást bőséges és világos térképek teszik áttekinthetővé, úgyhogy nemcsak a 
szakembert elégíthetik ki, hanem hasznossá teszik mindazok számára, akik a 
tengerek egykori kiterjedése iránt érdeklődnék. 

A további részek közül a tengerek és szárazföldek elosztásával foglalkozó 
palaeaktológia befejezésén kívül különösen érdekel bennünket a palaeoceanographia, 
amelynek ismertetésére megjelenése után visszatérünk, 

Dr. Vadász Elemér, 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 

Egy év története . 
1918 október 21.-én tartotta egyesületünk rendes évi közgyűlését, melyről 

„A Tengeru ugyanazon évi utolsó füzetében már beszámultunk. — Tíz nappal 
később teljesen felborította az ország sorsát és alkotmányát egy rombolásra fel-
készült tömeg, a Budapesteu rendezett úgynevezett vérnélküli forradalom ; 
összedőlt a magyar királyság, hogy romjai alá temesse az ezeréves Magyarországot. 
Az újonnan alakult magyar népköztársaság ünnepélyes kikiáltása lázba hozta a 
tömegeket s ez a forró láz átragadt még a leghiggadtabban gondolkozó politiku-
sokra és polgárságra, sőt a legmagasabb körökre is. — Új eszmék, új gondola-
tok, új remények fakadtak a lelkekben s az első lázálmokban igen sokan egy 
szebb jövendő hajnalpirkadását vélték meglátni a sokszázados rabigákban sínylő-
dött magyar nemzet számára. 

A magyar nemzeti kultúra önzetlen munkásai körében is egy tágabb per-
spektíva kialakulására, a tehetségnek, a tudásnak, a munkának érvényesülésére 
támadtak fel a biztató reménykedések. De csakhamar hanyatlóba ment a láz s 
tünedeztek a lázálmok és ködfátyolképek, mígnem elkövetkezett a legsivárabb, 
legkétségbeejtőbb valóraébredés. A rombadőlt ország fölött sötét felhőként jelent 
meg a hollók és keselyűk serege, hogy szétmarcangolják az ezer sebből vérző 
nemzet megsanyargatott lelkét. 

Egyesületünk életében és tevékenységében hosszú szünet állott be. Elnökünk, 
akinek a vállain az egyesület összes ügyeinek az intézése és A Tenger szerkesz-
tése nyugodott, 1918 november 28.-án súlyos betegségbe esett s hónapok teltek 
el, míg csak annyira is összeszedhette magát, hogy a betegágyból az egyesület 
ügyei iránt érdeklődni tudott volna. Felkérésére dr. Leidenfrost Gyula tagtársunk 
volt szíves a folyó ügyeket intézni s neki köszönhető, hogy az egyesület helyiségei 
megmenekültek a már elrendelt rekvirálás elől. 0 volt szíves előkészíteni egyesüle-
tünk közlönye VA Tenger" 1918. évi utolsó füzetének megjelenését is, ami 
elnökünk betegsége miatt nagy késedelmet szenvedett. Különben részben szándé-
kosan is késleltettük ennek a füzetnek a megjelenését, mert reméltük, hogy az 
enormisan magas nyomdai árak talán mérséklődni fognak, ami azonban nem követ-
kezett be, sőt éppen ellenkezőleg, azután ínég nagyobb arányokban és rohamosan 
fokozódtak. Már ez az utolsó 3 íves füzet is többe került, mint azelőtt 8 ilyen 
füzet. De a nagyja még csak ezután jött. 

1919 március 21. napja a leggyászosabb betűkkel lesz beírva Magyarország 
történetébe. Ez a nap a magyar, illetve magyarországi, vagy helyesebben a buda-
pesti tanácsköztársaság születése napja. Az Oroszországból ide átplántált s egé-
szen orosz mintára szervezett bolsevizmus az egész közéletet, ennek keretében 
a magyar kultúrát is teljesen a maga képére akarta átidomítani. A Közoktatás-
ügyi népbiztosság a tudományos egyesületeket államosította s amikor tudomásunkra 
jutott, hogy a Természettudományi Társulat, a Földrajzi és a Néprajzi Társasá-
gok már állami kezelésbe vétettek, nehogy egyesületünk esetleg a feloszlatás s 
a vele járó vagyonelkobzás veszélyének legyen kitéve, még mindig betegeskedő 
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elnökünk a lakására igazgató tanácsi ülést hivott össze 1919 április 4-edikére. 
Az ülésen megjelentek : Gonda Béla elnök, ifj. dr. Entz Géza, dr. Harmos Eleonóra, 
dr. Hézser Aurél, dr. Kövesligethy Radó, dr. Kümmerle J. Béla, Kump József, 
dr. Leidenfrost Gyula, dr. Lóczy Lajos és dr. Halász József, úgyis mint jegyző. 
Az igazgatótanács igen behatóan megtárgyalta a helyzetet s miután illetékes 
részről tudomására hozták, hogy a többi hasonló irányú tudományos egyesület és 
múzeum ügyeinek vezetésére s intézésére a közoktatásügyi népbiztosság Természet-
tudományi Egyesületek és Múzeumok Bizottsága cím alatt külön szervezetet léte-
sített, melyben egyesületünknek több érdemes tagja is benn van s amely bizottság 
székhelyéül éppen egyesületünk helyiségét választotta, az igazgatótanács elhatározta, 
hogy a közoktatásügyi népbiztossághoz fölterjesztést intéz, melyben kéri az 
egyesületnek állami kezelésbe vételét. Ezt még az ülésből kifolyólag nyomban föl-
terjesztettük. Választ ugyan nem kaptunk rá, de az emiitett Bizottság egyesüle-
tünket is gondjaiba vette s szándékában volt A Tenger-t is megjelentetni, sőt tudo-
mányos kiadványainkat is, azonban ez a jó szándék megtört a papírhiányon. 
Egyébként egyesületünk vagyonát, könyvtárát s fölszerelését békében hagyták. 

A súlyos lidércnyomás alól végre 1919 augusztus 2.-án az agyonsanyargatott 
országgal együtt egyesületünk is fölszabadult s a fent nevezett Bizottságtól 
átvettük az egyesület ügyeinek vezetését. A Bizottság ügyvivője a Természet-
tudományi Társulat elnöke llosvay Lajos és főtitkára Gorka Sándor, valamint 
egyesületünk elnöke előtt igen részletesen beszámolt a Bizottság működéséről. 
Ebből a beszámolóból a nevezettek meggyőződvén arról, hogy a Bizottság egész 
tevékenysége arra irányult, hogy a kezelésére bízott tudományos társulatok és 
múzeumok szellemi és anyagi javait összetartsa és megmentse, úgy a Bizottság-
nak, mint a Bizottság ügyvivőjének elismerésüket és köszönetüket fejezték ki. 

Átvévén az egyesület ügyeinek az intézését, a legfőbb gondunk az egyesület 
további fennállásának és a változott viszonyokhoz mért működési irányának elő-
készítése volt. Nem szabad ugyanis a jövőt illetőleg kishitűeknek lennünk s ha 
az erőszak meg is fosztotta Magyarországot egyetlen tengeri kikötőjétől s el is 
választott minket az Adriától, ebbe egyáltalán nem szabad belenyugodnunk, sőt 
annál erőteljesebb propagandát kell kifejtenünk," hogy az Adriához fűződő s 
nyolcszáz évet meghaladó birtoklási jogunkat az idők folyamán érvényre juttassuk. 

Ennek a célnak a szolgálatára bocsátottuk ki még 1919 január végén azt 
a manifesztumot, amelyet A Tenger e kötetének az élén közlünk, ezt a célt 
van hivatva szolgálni folyóiratunk s ennek érdekében fogunk országszerte propa-
ganda-előadásokat rendezni. 

„A Tenger"--t az 1919. év folyamán a papírhiány miatt nem volt módunk 
megjelentetni. Hogy azonban folyóiratunk megjelenésében a folytonosság meg-
tartassák s t. tagjaink 1919-re is megkapják tagsági illetményüket, kiadtuk ezt 
az egész évre szóló terjedelmesebb s — amint t. tagjaink megítélhetik — igen 
tartalmas füzetet, melynek az előállítása jóval költségesebb, mint a békés idők-
beli 30 ív terjedelmű egész évfolyamé. A gazdag és változatos tartalom bizonyára 
kárpótol a terjedelemért s kedves kötelességünknek tartjuk, hogy legmelegebb 
köszönetünket fejezzük ki mindazon t. tagtársainknak, akik ennek a füzetnek a 
tartalmához értékes és érdekes dolgozataikkal hozzájárulni szívesek voltak. 





A MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
eddig megjelent 12 számát t. tagtársainknak figyelmébe ajánljuk. A tengerre vonat-
kozó földrajzi, történelmi, tengerészeti ismereteknek gazdag tárházát nyújtják ezek 
b füzetek, mire nézve legyen elég a tartalmas füzetek címeire utalnunk, ú. m.: 
1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 

Irta Gonda Béla. Ára 5 korona. 
4. Magyar Balázs hadjárata Veglia szigetén 

Irta Dr. Szabó László. Ára 2 korona. 
5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gibral-

tar, Szuez, Dardanellák.) 8 képpel. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ára 2 kor. 

6. Magyar uralom az Adrián. 
Irta Dr. Márki Sándor. Ára 2 kor. 

7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és 
képekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 
Ára 4 korona. 
Az 1—6. és 7—12. füzetek külön csinos tokba foglalva, főleg ifjúsági ajándékul 

kiválóan alkalmasak. Áruk postai bérmentes küldéssel 10—10 korona. 
Egyes füzetek rendelésénél postai szállítási költség fejében füzetenként 40 fillér 

küldendő. 
A füze tek á ra előre beküldendő. Utánvéte les megrendelést nem fogadunk el. 
A t e n g e r ku l tu szának minél szé lesebbkörű e l t e r j edéséhez f ű z ő d ő nagy 

nemze t i é r d e k e k r e való t e k i n t e t b ő l t e l j e s b iza lommal k é r j ü k a t . t a n á r 
u r a k a t , l egyenek szívesek a középiskola i t anu ló - i f j ú ság f i g y e l m é t ezekre 
a f ű z e t e k r e e lőadása ik a lka lmáva l t ö b b ízben i s felhívni s ő k e t a f ű z e t e k 
megsze rzésé re buzdí tan i . 

Legcélszerűbb, ha a t. tanár urak egy-egy osztályban összeiratják, — amint ezt 
már többen meg is tették — hogy kik és mely füzeteket kívánják megszerezni, 
megbízzák egy-egy tanítványukat a füzetek árának a beszedésével is s a rendelést 
így teszik meg. 

A nemzet i kul túrának t esznek ezzel szolgálatot . 
A hajózás iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk az egyesületünk kiadásában 

megjelent 

NÉMET-MAGYAR És MAGYAR-NÉMET 

HAJÓS-SZÓTÁR-t, 
melyet érdemes tagtársunk, dr . Rónay Tibor sorhajóhadnagy kiváló gonddal és 
körültekintéssel, elismerésreméltó buzgósággal és szakavatottsággal állított össze. 
A szótár nélkülözhetetlen segédkönyve nemcsak a hajósoknak, de mindenkinek, aki 
hajózási dolgokról olvasni szokott. 

Fgye t l en közkönyvtárból , egye t len iskola t a n á r i és i f j ú s á g i könyv tá -
rából s em vo lna szabad h iányoznia . 

A SZÓTÁR ÁRA CSINOS VÁSZONKÖTÉSBEN 12 KOR. 
A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T T A G J A I R É S Z É R E 
10 K O R O N A . — M E G R E N D E L H E T Ő A VÉTELÁR É S 
1 K O R O N A P O R T Ó E L Ő Z E T E S BEKÜLDÉSE MELLETT 

A MAGYAR A D R I A EGYESÜLETNÉL 
B U D A P E S T , VIII., M E H M E D S Z U L T Á N Ú T 10. 

9. Rákóczi adriai tervei. 
Irta Dr. Márki Sándor. Ára 2 kor. 

10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Prinz Gyula. 
Ára 2 kor. 

11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány. 
Ára 2 kor. 

12. lengerész-pályák. 
Haus Antal vezértengernagy elő-
szavával. 
Ára 2 kor. 



T. Tagtársainkhoz! 
A háború elvesztésével reánk szakadt összeomlás, 

az ezeréves Magyarország területének erőszakos szét-
marcangolása, tengerpartunk és egyetlen tengeri kikö-
tőnk — Fiume — elszakítása nem ingathatta meg a 
Magyar Adria Egyesület létalapjait, sőt annál intenzí-
vebb tevékenységre kell, hogy serkentse egyesületünket. 

Nem szabad ugyanis lemondanunk arról, hogy 
ismét kijussunk az Adriára, melynek birtoklásához 
nyolcszáz évet meghaladó történelmi hagyományok 
fűznek. 

Az adriai tengernek egyesületünk által oly szép 
sikerrel megkezdett tudományos kutatását bizonyára 
minden akadály nélkül módunkban lesz folytatni, sőt 
remélhetőleg kiterjeszthetjük ez irányú működésűnket 
a Duna folyamon át a mi érdekkörünkbe kapcsolódó 
Fekete-tengerre is, mely gazdag és eddig kiaknázatlan 
területet nyújt a tudományos kutatások részére s 
ahol kulturális fölényünknél fogva méltán reánk vár 
a kezdeményezés. 

Tengeri hajózásunkat úgy az Adrián, mint a Fekete-
tengeren át a jövőre önálló gazdasági helyzetünknek 
megfelelően az eddiginél még nagyobb arányokban kell 
bárminő áldozatok árán is fejlesztenünk. 

A Magyar Adria Egyesületre mindez irányokban 
nagyfontosságú feladatok várnak s aki nemzeti kul-
túránk és gazdasági fejlődésünk ügyét valóban a szí-
vén viseli, nem hisszük, hogy elzárkózzék az egyesület 
országos érdekű törekvéseinek támogatása elől. 

Teljes bizalommal fordulunk ezért tisztelt Tagtár-
sainkhoz azzal a kéréssel, hogy kiváló kulturális és 
nemzeti jelentőségű törekvéseinket továbbra is minél 
hathatósabban támogatni, egyesületünket ismerőseik 
körében minden alkalommal ajánlani s új pártfogó, 
alapító és rendes tagok gyűjtésével egyesületünk iránt 
az érdeklődést minél szélesebb körre kiterjeszteni 
méltóztassanak. 

Egyúttal a r ra is kérjük tisztelt Tagtársainkat, hogy 
a hátralékos tagdijat mielőbb beküldeni szívesked-
jenek, hogy ezáltal tagsági folytonosságuk is fenn-
tartható s jogos igényük kielégíthető legyen. 

Nyomato t t az „ É l e t " irodalmi és n y o m d a részvény- társ . B u d a p e s t , l Fehérvári - út. 15 c, 
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