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A Tenger 1922. évfolyamából 
áraknak szinte szédületes emelkedése miatt azonban anyagi eszközeink a két 
füzet költségeivel kimerültek s ezért többet nem voltunk képesek kiadni. Az 
1922. évfolyam tehát csak két füzetből áll. Ehez a tartalomjegyzéket mellékeljük. 

A r í n m - á n t T T k t Egyesületünk nagyfontosságú kultúrális és nemzeti törekvései-
í l W . O I T l a I i y O J v » nek támogatására — elnökségünk felkérésére — alább nevezett 
t. tagjainktól a következő hazafias adományokat kaptuk: S z é c h é n y i Aladár gróf úrtól 
100.000 kor., a S e h l i c k - N i e h o l s o n gép-, waggon- és hajógyár r.-t.-tól 5000 kor., a 
Magyar Cukorgyárosok orsz. e g y e s ü l e t é t ő l 3000 kor., Czakó- text i lgyártó l 3000 K, 
a Hangya-szövetkezet tő l 2000 K, gróf Z i c h y Gyula püspök, Brázay Zoltán, dr. 
H o l i t s c h e r Pál, Franck Henrik Fiai uraktól, K e c s k e m é t városától , a B u d a p e s t i 
Takarék- és Vásárpénztár r .-t . - tól , az E g r i Takarékpénztár r.-t.-tól, a P e s t e r 
L l o y d t ó l egyenként 1000 K-át, Bischi tz Artúr és Gosz tony i Tibor uraktól egyenként 
500 K-t, a M. Kir. Fo lyam- é s Tengerhajózás i r.-t.-tói 20.000 K-t, a Vacuum 
Oil Comp. r . - t . - tó l 3000 K-t. Összesen 145.000 kor. Fogadják igen tisztelt tagtár-

saink nagylelkű adományukért hálás köszönetünket. 

T. tagtársaink szíves figyelmébe! 
CZÖLDER DEZSŐ festőművész az /., Fery Oszkár-utca 4/b. (volt Moz-
dony-u. 4/b.) alatti műtermében 100 adriai és adriaparti festményéből kiál-
lítást rendez, melynek megtekintésére egyesületünk t. tagjait szívesen látja 
naponként d. e. 10—6-ig. A kiállítás látogatása díjtalan. 



IV. KÁROLY 
MAGYARORSZÁG APÓST. KIRÁLYA, A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET VÉDNÖKE" 

Lehullott a mi fejünknek koronája . . . Megrendítő tragédiája egyesületünkben 
nemcsak az apostoli király iránt érzett mélységes gyászt váltja ki. Mi 
bánatos szívvel siratjuk benne azt a fenkölt gondolkozású, szívben és lélekben 

nemes érzésű férfiút, aki méltányolva egyesületünk kultúrális és nemzeti törek-
véseinek országos nagy jelentőségét, megértő szeretettel, rokonszenves érdeklő-
déssel jött támogatásunkra, buzdításunkra. 

Uralkodói elhivatása még csak a távol ködében derengett, amikor megtisz-
telte egyesületünket azzal, hogy hajlandónak nyilatkozott a Magyar Adria Egye-
sület védnöki tisztének elfo-
gadására. Akkor még élt Ferenc 
Ferdinánd trónörökös, akinek 
tragikus vége egy rég lappangó 
világégésnek lett gyújtó szik-
rájává. 

Az addig gondtalanul, csu-
pán családjának és katonai 
hivatásának élő fiatal főher-
ceg — mint trónörökös — 
egyszerre váratlanul és előké-
születlenül belesodródott egy 
sokszázados hatalmas világ-
birodalom életműködése irá-
nyításának aktiv tényezőjeként 
Ausztria és Magyarország sor-
sának intézésébe, éppen akkor, 
amikor a nagyhatalmi versen-
gés lángbaborította csaknem 
egész Európát s a lelketlenül 
felszított gyűlölet egymás öl-
döklésére uszította a népek 
millióit. 

Károly Ferenc József trón-

1 
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örökös ebben a világpusztító nagy háborúban becsülettel és hűséges odaadással 
töltötte be azt a helyet, ahova az uralkodó bizalma állította, pedig az ő nemesen 
érző lelke békére vágyott s borzadállyal töltötte el a harcok vandál kegyetlensége, 
az ártatlan és jobb sorsra érdemes emberek százezreinek pusztulása, az özvegyek 
és árvák siró sóhaja, a kultúrális és gazdasági értékek felbecsülhetetlen és 
pótolhatatlan kincseinek megsemmisítése. 

S milyen kiszámíthatatlanok a végzet útai 1 Ezt a népek békéje, gazdasági 
és szellemi fejlődése után vágyakozó fiatal férfit — az agg uralkodó elhunytá-
val — a kettős monarchia élére, Ausztria és Magyarország trónjára ülteti a sors 
— éppen akkor, amikor a rettenetes világégés a tetőfokát érte el, sőt — amint 
utólag kiderült — amikor már sötét fellegek kezdtek tornyosulni az addig győztes 
központi hatalmak győzelmi reményei fölött. 

Az új királyt — aki fiatalos derűjével, vonzó egyéniségével, elbájoló köz-
vetlenségével — szinte egy csapásra meghódította a szíveket, egy szebb jövő 
bizakodó reményével fogadta a magyar nemzet s a pazar fénnyel megtartott 
koronázási ünnepély nyomán sokakban élt a remény, hogy Szent István koroná-
jával most olyan fejedelmi főt díszített és szentelt fel a magyar nemzet, aki 
közelebb viszi majd a megvalósuláshoz régi vágyunkat, az Ausztriától való állami 
függetlenségünket. 

Egyesületünk a koronázás alkalmából művészi kivitelű feliratban üdvözölte 
felséges védnökét s mivel az uralkodás átvételével összes védnöki tisztségei 
önmaguktól megszűntek, egyidejűleg külön feliratban kértük a Magyar Adria 
Egyesület védnöki tisztének megtartását, illetve újból leendő legkegyelmesebb 
elfogadásai. S egyesületünknek örök büszkesége, hogy Őfelsége a király, újból 
elfogadta annak védnökségét, aminek kimagasló jelentőségét eléggé igazolja az a 
körülmény, hogy Magyarországon csupán a Vöröskereszt-Egyesületnek s a Magyar 
Adria-Egyesületnek jutott osztályrészül ez a legmagasabb méltánylás és megtisz-
teltetés. 

Felséges védnökünk a nagy világégés közepette is állandó meleg érdeklő-
déssel kísérte egyesületünk működését. Amikor mint új uralkodó először látogatta 
meg Pólában haditengerészetünket, Haus Antal tengerészeti parancsnok — egye-
sületünk elnökének ezirányú kérését teljes megértéssel méltányolva — a Szent 
István csatahajóra vezette a Felséget — útközben részletesen tájékoztatva az 
uralkodót egyesületünknek a haditengerészet érdekében is kifejtett közhasznú tevé-
kenységéről — s a hajóparancsnok szalonjában bemutatta a Magyar Adria-Egye-
sület által a hajó részére ajándékozott nagyméretű Szent István-plakettet s az ennek 
két oldalán levő ablakokba a Szent István életére vonatkozó művészi olajfest-
mények után készíttetett négy üvegfestményt. A király — mint azt annak idején 
Haus admirális, egyesületünknek alapításától fogva buzgó tagja és lelkes híve s 
„A Tenger" .nek, mint maga mondta, szorgalmas olvasója, egyesületünk elnökének 
megírta — nagy meghatottsággal és áhítattal percekig szemlélte ezt a művészi 
kollekciót s legteljesebb elismerését fejezte ki az egyesületnek ezen szép ado-
mánya felett. 

A központi hatalmak hadierejének összeomlása ezután már mind sötétebben 
előrevetette az árnyékát. A Szent István csatahajót az olaszok . nemsokára elsü-
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lyesztették s a soha le nem győzött osztrák-magyar haditengerészetnek ez a 
hatalmas csatahajója, a reménybeli önálló magyar haditengerészetnek ez a büsz-
kesége most ott alussza örök álmát az Adria hullámsírjában. Legalább nem 
kellett megérnie, hogy az ellenség győzelmi zsákmánya legyen s egyesületünknek 
is megnyugvására szolgál, hogy a Szent István királyunk emlékének szánt művészi 
adományai megmenekedtek a megszentségtelenítéstől. 

Mi avatatlanok, még mindig bízó reménnyel vártuk a háború végkifejlését. 
1918 elején — amikor pedig a hadvezetőség tudatában volt a háború elkerülhe-
tetlen elvesztésének — egy Flotta Naptár kiadását vettük tervbe s ennek részére 
felséges védnökünktől emléksorokat kértünk. A sajátkezűleg írt szép emléksorok 
— nagy örömünkre és büszkeségünkre — csakhamar megérkeztek. S ma szinte 
érthetetlen, hogy ezekben az 1918 június havában kelt sorokban a király az 
ország jövendő tengeri forgalmának hatalmas oltalmazója gyanánt aposztrofálja 
azt a haditengerészetet, amelyet pár hónappal később ő maga ajándékozott oda 
a horvátoknak. (Ekkor kaptuk az itt közölt arcképet is.) 

De hát ez már az elháríthatatlan vég kezdetének az előrevetett árnyéka, sőt 
a végső kétségbeesésnek a tragikus aktusa volt. 

A nagy tragédia ettől kezdve rohamosan halacjt a végkifejlés felé. A közel 
négyszázéves Habsburg-monarchia ez a természetes ragaszték hiján levő állam-
konglameratum, melyet csak az uralkodók vasmarka tartott össze s amely szét-
gurult, amint a vasmarok nem bírta összeszorítani —- szétbomlott elemeire s az 
ellenünk évtizedeken át szított gyűlölet — mely ellen elég könnyelműen sohasem 
védekeztünk — Magyarországot is megfosztotta összes végtagjaitól, hogy mint 
csonka törzs tengesse tovább „önálló" életét. 

A győzelmi mámorában elvakult erőszak a Habsburg-monarchia szétdarabo-
lásával az uralkodóházra is kimondta a trónfosztást. De nem semmisíthette meg 
a magyar nép hűségét és ragaszkodását Szent István koronájához. S itt kezdő-
dik a végtelenül szomorú tragédia, mely az immár függetlenné lett Magyarország 
koronás királyát — egy rettenetes kálváriajárás után — a számkivetésbe s ott 
— Funchalban, (Madeira szigetén) 1922. április 1-én — a kora halálba kergette. 

A mélységes gyászból, mely ezzel hazánkra, nemzetünkre hárult, egyesüle-
tünk is kivette a maga részét. Az igazgatótanács és a választmány annak idején 
külön ülésben adózott felséges védnöke nemes emlékének s az özvegy királyné-
hoz részvéttáviratot intézett, melyért a Felséges asszony köszönetét főudvarmestere 
tolmácsolta. 

* 

Történelmünknek a mohácsi vész óta nem volt ily gyászos korszaka, mely 
nemzetünk rettenetes megalázásával, ezer éves országunk erőszakos szétdarabo-
lásával alig pár éve megkoronázott ifjú királyát is számkivetésbe űzte, halálba 
kergette. 

Mi is bánatos szívvel gyászoljuk kora sírbadőltét s szent kegyelettel őriz-
zük meg nemes emlékét. 

1* 
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ALBERT MONAKÓI FEJEDELEM. 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TISZTELETI TAGJA. 

1848—1922. 

Az újabb kor legbőkezűbb tudománypártfogója húnyt el Albert fejedelem 
személyében. Több volt, mint mecenás, több mint a tudomány lelkes rajongója. 
Abban az időben, amikor figyelme a tenger tanulmányozása felé fordult s ez még 
ifjúságában volt, a tengertan alig nőtt ki a gyermekszoba szűk határai közül. A 
nagy fölfedezések kora akkorára már hova-tovább lezárult. Helyét átvette a szó 
igazi értelmében vett tudomány, amely nem elégszik meg a körvonalak tanul-
mányozásával, mélyebbre hatol és a jelenségek okát fürkészi. 

A rendszeresség, a vizsgálati módszerek egyöntetűsége egyetlen más tudo-
mányágban sem 
olyan fontos, mint 
a tengertanban. A 
fejedelem föllépé-
sekor a tengerkuta-
tást a kiforratlan 
módszer, az eszkö-
zök tarka össze-
visszasága jelle-
mezte. Albert feje-
delem sok egyéb 
mellett iskolát ala-
pított, amely rend-
szert öntött a szer-
vezetlen kutatások-
ba. Aligha tévedünk 
abban a megállapí-
tásban, hogy a ten-
gertan száguldó fej-
lődésében ennek a 

Voltak és lesznek nagyobb tudósok, támadhatnak még pártfogók is, de 
egész lényével senki sem adta át magát annyira a szaktudománynak, mint Monako 
néhai ura. Életét kizáróan a tudomány töltötte ki, szeretete, gondoskodása mind 
ezt illette. Nekünk, magyar tengerkutatóknak kettősen fájdalmas a fejedelem 
halála. Amikor a magyar tengerkutatás régi terve Gonda Béla szívós erélye folytán 
valóra vált, az állam s a magyar társadalom teljes közönyével szemben egyedül 
Albert fejedelem sietett támogatásunkra. Műszerei, amelyeket ajándékba küldött, 
ma is itt fekszenek az egyesület szekrényeiben és várják, ki tudja meddig, az 
új munkát, amely a magyar színeket ismét kiviszi a tengerre. Csaknem egyedül 
ezek a műszerek maradtak meg nekünk a nagy katasztrófából. Kegyelettel őriz-
zük a fejedelem ajándékait, amelyek egyaránt emlékeztetnek reá és egykori 
munkánkra, amely belekapcsolta Magyarországot a nemzetközi tengerkutatás 
rendszerébe. 

rendszerességnek 
van vezetőszerepe. 
Albert fejedelem 
nemcsak áldozott, 
de maga is beleme-
rült a tudományos 
kutatásba s ha most 
elmúlása alkalmá-
ból visszatekintünk 
eredményekben bő-
séges munkássá-
gára, bízvást és túl-
zás nélkül állíthat-
juk, hogy nálánál 
mélyebben senki 
sem véste nevét 

a tudományos 
kutatások annale-
szeinek érctáblá-
jába. 
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Sőt megvalljuk, más, talán önös okokból is gyászolunk. Számítottunk rá, 
a mentőöv után kapkodok reményével néztünk rá, bízván benne, hogy a feje-
delem segítségével talán megint tengerre szállhat kicsiny csapatunk. Elvégeztetett 
és reményeinket is siratjuk vele. 

A fejedelem hosszú és változatos életfolyásáról idáig csak vázlataink* vannak. 
Albert fejedelem 1848 november 13-án Párizsban született, III. Károly fejedelem 
és de Merode grófnő házasságából. Abban az időben játszódott le Monaco saját 
külön kis forradalma. Károly és Albert fejedelem alatt Monaco soha nem sejtett 
jólétre emelkedett, a forradalom alatt azonban elszakadt Grimalditól, amely hosszú 
időn át hozzátartozott. A fejedelmi családnak egész sereg más címe is van. Albert 
fejedelem gondolkodásmódjának jellemzésére legyen mondva, amikor egyszer meg-
kérdezték tőle, hogy ezek közül melyikre legbüszkébb, habozás nélkül ezt felelte 
rá : „Arra, hogy a francia akadémia levelező tagja vagyok". Akkor t. i. még nem 
volt az Institut de Francé rendes tagja. A fejedelem egész életében mindig elébe 
helyezte az egyéni kiválóságot a születésnek. 

A Grimaldi hercegi család tagjai mindig előszeretettel viseltettek a tenger 
iránt. Ez a családi hagyomány is predesztinálta a fejedelmet arra, hogy az új 
tudományág vezérévé fejlődjék. Gimnáziumi tanulmányait Párizsban végezte, majd 
Dupanloup, a kiváló pedagógus kollégiumába iratkozott be. Néhány hónappal 
kollégiumi tanulmányainak befejezése után Lorientbe ment, ahol egy francia 
tengerésztiszttől nyerte első ismereteit a hajózás tudományából. Még nem volt 
tizennyolc éves, amikor letette a fölvételi vizsgát a spanyol haditengerészetbe, 
ahová hajóapród gyanánt lépett be. Ekkor kezdte meg vándorlásait a tengeren. 
Első utazása az Antillákra és Észak-Amerikába vezette. 

Két év múlva már hajóhadnagy volt, de tengerésztiszti karrierjét a spanyol 
haditengerészetben megszakította a forradalom, amely Izabella királynét megfosztotta 
trónjától. A fejedelem ekkor kilépett a szolgálatból. XIII. Alfonz később szolgálatai 
elismeréséül az ellentengernagyi címmel ruházta föl. Az 1870-i német-francia háború 
alatt önként jelentkezett a francia haditengerészetnél szolgálatra. Ekkor érdemelte 
ki a becsületrend keresztjét. A háború után szabadságra ment és tudományos 
kiképzését gyarapította. 1881-ben már a francia tuniszi expedíció vezérkarában 
vett részt. 

Trónját 1899- őszén foglalta el. Gondoskodása kiterjedt Monakó összes kul-
túrális, gazdasági és jóléti intézményeire, s ilyeneket maga is alapított. A monakói 
liceum, nyilvános könyvtár, opera, árvaház, közkertek és sok más intézet alapí-
tása az ő nevéhez fűződik. A fejedelem indította meg a grimaldii barlangok rend-
szeres tudományos kutatását. A tízévi barlangkutatás eredményeinek megőrzésére 
a Musée d'Antliropologie préliistorique-ot 1902-ben létesítette. Ismeretes, hogy a 
grimaldi barlangokból egy negroid-tipusú prehistorikus emberfaj maradványai ke-
rültek napfényre, igen gazdag emlős-fauna társaságában. E múzeumhoz csatlako-
zott később a Párizsban alapított Institut de Paleontologie humaine, amelynek 
tanácsában Európa legkiválóbb szakemberei foglalnak helyet. Az intézet Francia-
és Spanyolországban számos nevezetes barlangkutatást hajtott végre. 

* Notes biographiques sur S. A. S. le Prince Albert I-er de Monaco. — Monaco, 1922. 
Jack la Bolina: Un principe oceanografo .— S. A. S. Alberto Grimaldi principe di Monaco.— 

Rivista Mariitima. 1922. p. 527. 
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A fejedelem más tudományágak iránt is tanújelét adta érdeklődésének. Fel-
dolgoztatta a fejedelemség levéltárát, amelyből Monakó- és Franciaországra vonat-
kozóan sok érdekes történeti adat került napfényre. Albert fejedelem reformálta 
meg Monakó törvényhozását és közigazgatását, ő építtette ki a kikötőt és tevé-
kenységének csak Monakó szűk határai állották útját. Kicsiny államának lakos-
sága meleg szeretettel ünnepelte meg kormányzásának huszonötödik évfordulóját. 

E szerteágazó tevékenység a fejedelem nagy munkabírását jellemzi. Sok 
minden iránt érdeklődött, de szeretetét, lelkesedését az a tudomány kötötte le, 
amelyet mai formájában — mondhatni —• ő alapított meg. Oceanografus volt 
abból a fajtából, amelynél a kutatás életszükséglet, élettartalom. A Földközi-
tenger partján kis paradicsomot teremtett Monakóból, de igazán otthon csak a 
tenger végtelen síkságán, hajói fedélzetén volt. Tanítómestere a tiszteletreméltó 
Milne Edwards professzor, a Travailleur- és Talisman-expedíciók vezetője volt. 
Kutatásai 1885-től datálódnak s kezdetben a fenék tanulmányozására irányultak. 

Első kutatásait a Hirondelle nevű kétszáztonnás goéletten végezte. A kis 
hajónak tizenöt íőnyi legénysége volt és az összes munkálatokat — 2870 méter 
maximális mélységig •— kézierővel végezték. A Hirondelle négy kutatóutat tett 
(1885—1888), amikről maga a fejedelem írt beszámolót. A fejedelem 1891-ben 
már közvetlenül a kutatások céljaira építtette a Princesse Alice I. nevű három-
árbocos, 600 tonnás goélettet, amely 350 lóerős gőzgéppel is el volt látva. 1892 
és 1897 közt ezzel a hajóval kutatta ki a monakói árkot és rendszeres kutatásait 
Madeiráig kiterjesztette. Az új vacht akciósugara azonban csakhamar rövidnek 
bizonyult a fejedelem messzemenő terveihez arányítva. Ekkor épült a Princesse 
Alice II. kétárbocos acélhajó 1420 tonna űrtartalommal és ezer lóerős gőzgéppel. 
Felszerelésében értékesítették az összes eddigi tapasztalatokat és nagy laborató-
riummal volt ellátva. A fejedelem azonban ezzel sem elégedett meg, hanem 
1911-ben a Hirondelle II.-ben megépíttette a legideálisabb kutatóhajót. Ez 1650 
tonnás és 2000 lóerejű géppel van fölszerelve. 

Sajnos, nincs terünk arra, hogy a fejedelem összes kutató utazásait csak 
időrendben is felsoroljuk. E tekintetben utalunk Richárd: „Les campagnes scien-
tifiques de S. A. S. le Prince Albert I-er de Monaco" című munkájára, amely az 
1910-ig terjedő utak pontos jegyzékét tartalmazza. De jellemezhetjük a fejedelem 
fáradhatatlan tevékenységét néhány számadattal. Kutatási területe az északi szé-
lesség 81°-tói a déli szélesség 12° 05'-ig terjedt. Meteorologiai vizsgálatainál 
16,600 m. magasságot, fenékkutatásainá! 6035 m. mélységet ért el. A fejedelem 
által személyesen vezetett munkálatok száma meghaladja a háromezerhatszázat. 
A gyűjtött anyag- és adathalmaz a szakemberek tömegét évtizedekre ellátta 
munkával. A kutatások eredményét gyönyörű színes táblákkal ékesített pompás 
kiadványsorozat ötvenkét kötetben örökíti meg, amely a fejedelem bőkezűségé-
ből a Magyar Adria Egyesület könyvtárának is egyik legféltettebb kincse. 

A fejedelem a kutatóhajók munkáját mindig maga irányította. Tudományos 
munkásságából kiemelkednek az Atlanti-óceán felszíni áramlásainak megállapítá-
sára szolgáló kutatásai, amelyeket saját találmányú úszókkal Pouchet professzor 
társaságában 1885—1887-ig hajtott végre. Irodalmi munkássága az oceanografia 
minden terén széleskörű és alapos jártasságra vall. A beavatottak közé tartozott 
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és számos tudományos társaság, többek közt a Magyar Adria Egyesület is, tisz-
telte meg önmagát azzal, hogy megadta a fejedelemnek a kiváló tudósokat meg-
illető elismerés különböző megnyilatkozását. 

A kutató expedíciók a fejedelem életéhez voltak kötve, azonban gondos-
kodott arról is, hogy munkája folytatódjék. E célból alapította meg 1906-ban a 
párizsi Institut Océanographique-oi, majd 1909-ben Monakóban a Musée Oceano-
graphique-ot, amelyekről „A Tenger" már részletes ismertetést közölt. Monakó-
ban rendezte be a Földközi-tenger nemzetközi kutatásának központi szervét, 
amely nyomban a világháború után ismét megkezdte működését. 

A tengeri kutatások veszélyei elkerülték a fejedelmi tudóst, akit a szárazon 
ért utol a balsors. A Pirenneusokban zergevadászaton szerencsétlenül járt s attól 
kezdve életereje rohamosan hanyatlott. Temetése Monakóban, 1922. július 8-án 
nagy pompával ment végbe. A fejedelem tudományos érdemeit a szertartás után 
a francia tudományos akadémia nevében Joubin, az orvosi akadémia megbízá-
sából Chauffard, a mezőgazdasági akadémia képviselője Henry Sagnier, Mayer 
az Institut Océanographique és Boule az Institut de Paléontologie Humaine igaz-
gatója méltatták. A tengerétől megfosztott országcsonk oceanographusai csak a 
távolból, csak lelkileg vehettek részt a fejedelem végtisztességén. Mondom: a 
monakói sírboltba a fejedelem koporsójával együtt reményeinket is eltemették. 

Dr. L. Gy. 

APÁTHI ISTVÁN 
E G Y E I E M I TANÁR, A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET VÁL. TAGJA. 

1863 — 1922. 

A tenger tudományos kutatásának viiághírű két vezéregyéniségét, a Magyar 
Adria-Egyesületnek mindenkori két büszkeségét vesztettük el az elmúlt év folyamán. 

Az egyik messze tengereknek tudós ura, aki saját yachtjain nagy tudós 
gárdával kutatta a mélységek világát; nagy nemzetek által is nem kevésbbé 
elismert tudós a másik, akinek tenger-birodalma csak az a kis Quarnero lett 
volna, amelynek partján, Fiume közelében, a martinschizzai-öbölben, óhajtotta 
nem is olyan régen felépíttetni a tenger kutatására szánt intézetet, az első magyar 
tengeri biologiai állomást. Itt tanulmányozhatta volna a fiatal magyar biologus 
generáció a tenger életét, a tengernek állatvilágát, növényzetét, azok szerkezetét, 
fejlődését, életműködését és életmódját, ha a szent korona gyöngyétől meg nem 
fosztanak bennünket, ha Fiume felett ma is magyar lobogót lengetne a szél.*) 

*) Apáthy István 1911-ben nagyszabású tervet készíttetett a saját útmutatásai alapján egy 
budapesti kiváló építésszel, a Fiume közelében létesítendő tengerbiologiai állomás részére. A tervet 
s az intézet elhelyezését szíves volt egyesületünk elnökével megbeszélni s azután benyújtotta 
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszternek, aki a legnagyobb érdeklődéssel fogadta a kiváló 
tudós tervét, mely a kolozsvári egyetemi állattani intézethez hasonló széles keretekben és nagy 
arányokban lett volna hivatva megvalósítani egy olyan tengerbiologiai állomást, mely berendezése 
és fölszerelése tekintetében méltán lett volna a nápolyi világhíres zoológiai állomás mellé állítható 
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Hogy Apáthy István-nál a magyar tengerkutatás megszervezésére és irányí-
tására hivatottabb vezető nem volt, kétségtelen. Megalapítani és nagyranevelni 
az élettudományok emez iskoláját, egyedül ő vala hivatott ; arra rendelték őt 
nagy tapasztalatai, melyeket ezen a téren gyűjtött s nagy átfogóképessége, 
mellyel tapasztalatait az eszme szolgálatába állítani tudta. 

Több mint egynegyed évszázadon keresztül élt minden esztendőben több 
hónapon, sőt éveken keresztül a nápolyi zoologiai állomáson, a világnak legelső 
hasonló nemű intézetében. Ez az intézmény a híres „Stazione zoologica di 
Napoli", mondhatni állandó nemzetközi zoologiai kongresszus, gyűlőhelye a világ 
legkiválóbb életbúvárainak, a világon legkülönbb szabadakadémiája a tanulásnak 

lemi környezet volt 
az, a melyben 
Apáthy felnőtt s 
amelyben naggyá 
lett életét élte. 23 
éves volt még, a 
mikor 1886-ban a 
nápolyi zoologiai 
állomásra került s 
alig egy évi ott-
tartózkodás után, 
a maga is kiváló 
búvár: Dohrn An-
tal tanár a „Fauna 
und Flóra des Gol-
fes von Neapel" 
című vállalata szá-
mára a piócák mo-

nographiájának 
megírásával bízta 
meg a fiatal Apá-
thyt. Nagy dicső-

séget, de ezzel együtt nagy kötelességet és felelősséget jelentett e megbízás, 
amelyből, meg abból a törekvéséből, hogy a megbízásnak magyarságára becsü-
letet hozó módon felelhessen meg — mint maga mondja — sarjadzott Apáthynak 
egész tudományos munkássága. 

Eme vizsgálatainak folyamán, miközben a piócák idegrendszerének finomabb 
szövettani viszonyait kutatta, jutott el az idegrendszer alkotása terén tett ama 
felfedezéseihez, a neurofibrillák kimutatásához, mety nevét egyszerre a hír szárnyára 

melyet „ A Tenger" 1911. évi első évfolyamában Apáthy egy rendkívül érdekes és tanulságos cikk-
ben részletesen ismertetett. A terv — éppen tú lzot t méretei és költségei miatt — nem volt megvaló-
sítható s ma — sajnos — mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ez is olyan sorsra jutott volna, 
mint á kolozsvári pompázatos állattani intézet, mellyel annak idején Apponyi kultuszminiszter 
Apáthynak nemcsak kiváló tudományos működését , de emellett a függetlenségi eszme érdekében 
kifejtett politikai szolgálatait is kívánta honorálni. Szerk. 

és a tanításnak, 
ahol szabadon le-
het tanulni és taní-
tani, de semmi 
kényszer nincs a 
tanulásra és a taní-
tásra. „Kongresz-
szus, melynek tag-
jai jönnek-mennek 
és mindig változ-
nak, de évről-évre 
növekedő számmal 
találkoznak, sza-
bad akadémia,mely-
nek tanulói alka-
lomadtán tanítók és 
tanítói tanulók", 
mondja ő a stáció 

megalapítójáról, 
Dohrn Antal - ról 
tartott megemléke-
zésében. Ez a szel-
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kapta s későbbi vizsgálatait az eredeti iránytól elterelte. A piócák nagy mono-
graphiája nem készült el, de a nápolyi zoologiai állomás adta ki azt a nagy munká-
ját is, amelynek címe: „Das leitende Element des Nervensystems", mely 1897-ben 
jelent meg a „Mittheilungen a. d. zool. Station zu Neapel" című folyóirat 
12. kötetének 495—746. lapjain. Számos gyönyörű rajzzal illusztrált kitűnő 
munka ez, mely egészében és részleteiben is egy kiváló búvár zseniális szellemé-
nek különleges bélyegét viseli magán. Eredményeit új vizsgálati módszerek felta-
lálásának köszönheti, olyanoknak, melyek segélyével egy élesen vágott útat nyert 
az idegrendszer bonyolult szövevényében. Morphologiai úton nagyszámú döntő 
bizonyítékképpen szolgáló készítményben, melyek legnagyobbrészt a piócafélékből 
készültek, azt mutatta ki, hogy az idegrendszerben egy sajátos, mindenütt meglevő 
fonalkákból, a neuroftbrülák-ból álló alkotórész van, amely fonalkarendszer volna 
a vezetőelem az idegrendszerben. A fonalkák ismerete nem volt új a tudomány-
ban, de az elhelyezkedésnek megkapóan érdekes volta mégis a merőben új 
felfedezés benyomását keltette az egész tudós világra. 

Azt, hogy hosszanti csíkoltság van a dúcsejtek nyúlványain, már Apáthy 
előtt mások is látták, sőt Max Schultze ez alapon azt gyanította, hogy a dúcsej-
tek nyúlványaiban testükbe is beeső elsődleges rostocskák (Primitivfibrillen) vannak. 
Gerinces állatok velőhűvelyes idegrostjaiban osmiumtetraocyd-os rögzítés után 
sikerült e fonalkákat Kupffer-nek savi fuchsinnal differenciálhatóan megfesteni, 
senkisem mutatta azonban ki ő előtte, hogy hasonló fonalkák vannak a dúcsejtek 
testében is, de e fonalkáknak olyan élesen differenciált színezését a vezető pályák 
legkülönbözőbb részeiben, így a dúcsejteken kívül az érzősejtekben és izomros-
tokban vagy rostokon, Apáthy előtt senki más ki nem mutatta. Nem mutatta 
ki azt sem, hogy ezeK a fonalkák a dúcsejtekből bemennek az idegsejtekbe, az 
idegrostokból az izomsejtekbe és az érzősejtekbe. Egyedekképen szereplő elemek 
ezek, melyek meg nem szakított pályákképpen mennek végig az idegrendszeren 
s alkotnak a dúcsejtekben jellegzetes rácsozatot vagy hálózatot. A felfedezések értéke 
később még inkább emelkedett azáltal, hogy más állatokban is sikerült kimu-
tatni a neurofibrillákat, természetesen csak olyan sejtekben, melyeknek inger-
vezető feladatot kell tulajdonítanunk, vagy amelyek ingervezető elemekkel léptek 
a fejlődésük folyamán kapcsolatba. Az elmélet, amelyet Apáthy e felfedezéséhez 
fűzött, az idegkörforgás elméletének nevezhető. Sok vita folyt fölötte a búvárok 
között eddig is és nem mondható, hogy az Apáthy elhúnytával elméletére is sír-
követ gördíthettek volna. Felfedezései, melyekkel ellentétbe került a „neuzon- y—' 
tan" tételeivel s amelyeket oly sok oldalról támadtak már, új fáklyavivőkre 
talált külföldön számos búvárban, különösen a német Nissl Franz-ban és Bethe 
Albrecht-ben. Ragyogó fénnyel vonta be a germán szellem a magyar ész betűit, 
melyeket megtanulni minden magyar biologusnak kötelessége. 

Ha Apáthynak az idegrendszer terén végzett kutatásait a nápolyi napfény 
érlelte is azzá, amivé lett, annak csíráját mégis a budapesti zoologiai intézetből 
vitte magával. Ott fejlődött ki benne a mikrotechnikai készség, a mikrotechnikai 
eljárásoknak olyan tökéletes kigondolása, mely képessé teszi az egyébként kép-
telen emberi elmét új, felfedezéseknek, új előrehaladásoknak megtevésére. A mikro-
technikában élete végéig felülmúlhatatlan volta kétkötetes könyvében, a „Die 
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Mikrotechnik der tierischen Morphologie" (Abt. I. 1896, Abt. II. 1901) c. művé-
ben gyökeredzik. A munka, sajnos, befejezetlenül maradt, de az irány, melyet 
jelöl, a mikrotechnikának, mint tudománynak iránya. 

Scliajfer, a bécsi histologus mondja róla, hogy sajátosságos tankönyv, mely 
azáltal, hogy a tárgyat történetileg is, kritikailag és elméletileg kezeli, tudományos 
színvonalra emeli azt. 

Ezirányú munkássága mellett élete végéig megmaradt, ez eredményezte 
számára a legnagyobb európai mikrotechnikus elnevezést, amint azzal a mikro-
technikusok nesztora, Paul Mayer illette. 

E munkáinak megírása után Apáthy működése súlypontját más területekre 
helyezi át. Közéleti tevékenységet fejt ki, számos előadást tart, dolgozatot ír, 
melyek szociológiai, biológiai, gazdasági, de legfőként politikai tartalmúak. Juttat 
időt a búvárkodásra is, ír több, szoros értelemben vett tudományos munkát ezek 
azonban már inkább a korábbiak védelmezése, pótlása, kiegészítése, de a kutatás 
munkáját inkább a tanítóival cseréli fel, legnagyobb hévvel és lelkesedéssel azon-
ban a politikai és társadalmi mozgalmakban vesz részt. 

Ilyen irányú működésének is az a főcélja, hogy a magyarságot erőshítű, 
öntudatos, saját erőin helytálló nemzetté tegye, mely kiváló faji tulajdonságait 
az emberi továbbfejlődés szolgálatába állítva, valamikor vezetőszerepet vigyen 
az emberiség történetében. 

Szép összefoglalása társadalomtani és nemzetnevelési elveinek az a könyv, 
mely ,,A fejlődés törvényei és a társadalom" címen a Magyar Társadalomtudo-
mányi Egyesület szabadiskolájában 1909—1910-ben tartott előadásait tartalmazza. 
E munkáját olvasva, nemcsak mint tudós kutatót kell kiválónak mondanunk, 
hanem mint tudós gondolkozót is, a magyarok között a legelsők egyikének kell 
tartanunk. Kolozsváron a házsongárdi oldal lankájából egy sajátságos épület 
emelkedik ki a többi közül, megragadóan impozáns és meglepően elütő a 
többitől. Az Apáthy által tervezett, Európaszerte híres állattani intézet ez. 
Idegen ember, aki a gyalúi országútról jőve, pergola-oszlopokkal rakott teteje 
után azt mondja róla: befejezetlen, aki belülről is megnézte, a legnagyobb 
zsenialitással berendezett pazar alkotásnak tartja. Ha fájt is, de hallanunk 
kellett véleményüket: nem nekünk magyaroknak való. Mi igaz belőle, azt majd 
a jövő fogja eldönteni. 

Az élet, ahogy azt mai tudásunkkal valljuk, a tenger méhében fogant meg 
először s onnan indult el eget-földet betöltő hódító útjára. Apáthynak is, mint 
korunk valamennyi nagy életbúvárjának, tudományos kutatása a tenger életéhez 
volt kötve s onnan fogta át a kontinenseket. Porhüvelyét a magyar Alföld humus 
tengere zárja magába, az a tenger, ahonnan minden mai hitünk szerint kisarjad 
az új magyar élet, hogy elinduljon hegyet, völgyet szerző hódítóútjára. 

Dr. Farkas Béla 
egyetemi m.-tanár. 
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FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM FŐIGAZGATÓJA, BUDAPESTI EGYETEM NY. R. TANÁR, 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET ALELNÖKE. 

(1857—1923.) 

A magyarok adriai uralmához fűződő történelmi emlékek és hagyományok 
kutatása, közkinccsé tétele a Magyar Adria Egyesület működése körébe vonta a 
magyar história legkiválóbb művelőit is. S hogy az egyesület ezirányú tevékeny-
sége már szervezetében is kifejezésre jusson, külön történelmi szakosztály alakí-
tása mellett egyik alelnökéül is a magyar historikusok egyik kiváló képviselőjét, 
Fejérpataky László dr. egyetemi tanárt, akkori nemzeti múzeumi könyvtári igaz-
gatót választotta meg, aki ebben a tisztségében tndományos törekvéseinknek 
állandóan megértő, hűséges támogatója volt. 

Mélységes fájdalommal vettük azért a lesújtó gyászhírt, mely közölte, hogy 
jeles tudósunk, nagyérdemű alelnökünk f. évi március hó 6-án, életének 66-ik 
évében váratlanul elhúnyt. 

Fejérpataky László történész volt a legjavából s e tudomány szemszögéből 
nézte minden feladatát. A tudomány terén már egyetemi hallgató korában jeles 
munkával kezdette meg pályafutását, amikor Abafi „Figyelő"-jében a középkori 
műveltségünk emlékeiről értekezett. A középkor volt érdeklődésének főtárgya 
mindenkoron s e kor hozta meg a kapcsolatot munkánk s volt alelnökünk között. 
Fejérpataky László életét teljesen a tudománynak szentelte. Külföldön végzett 
tanulmányai befejeztével a Magyar Nemzeti Múzeumban mint levéltáros kezdette 
meg hivatalos pályafutását, majd a diplomatika rendes tanára lett a budapesti 
Tudomány-Egyetemen s e mellett ellátta királyi kinevezés alapján a könyvtár 
igazgatói tisztét. Fáradhatatlan tudományos munkálkodásának elismeréséül a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta, utóbb egyik osztály 
titkárának tette meg. A Heraldikai és Geneologiai Társulat elnökét, a Magyar 
Történelmi Társulat egyik alelnökét veszítette el vele. Nem győznők felsorolni 
mindama hazai és külföldi tudományos társulatokat és intézményeket, melyek 
büszkék voltak arra, hogy Fejérpataky Lászlót ők is magukénak vallhatták. 
Tudományos munkássága mellett nagy szeretettel csüngött a M. N. Múzeumon, 
amelynek báró Szalay Imre halála után helyettes igazgatója, később főigazgatója 
lett, amely állásában röviddel halála előtt érte a Kormányzó úr Őfőméltóságának 
kitüntetése, ki Fejérpatakynak érdemei elismeréseül a h. államtitkári címet és 
jelleget adományozta. Rendjelek, címek s tudományos hírnévnél is maradandóbb 
emléket állított azonban magának Fejérpataky László növendékeinek szívében, 
mert ők benne nemcsak páratlan tanárukat siratják, hanem nesztorukat, aki 
fáradhatatlan volt a bátorítás, a tanácsadás terén és tudományos haladásuk elő-
mozdításában. Ez az emlék maradandóbb a márványnál és a bronznál, mert ki-
hatott egy egész tudományos generáció fejlődésére. 

I. K. 
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KANKOVSZKY EDE 
KORVETTKAPITÁNY, A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET VÁL. TAGJA. 

1884—1922. 

Irta W U L F F OLAF ny. sorhajókapitány. 

A Magyar Adria Egyesület tagjainak bizonyára élénk emlékezetében élnek még azok 
a rendkívül érdekes és tanulságos felolvasások, melyeket az egyesület elnökségének föl-
kérésére a haditengerészet parancsnokságának megbízásából egy szerény megjelenésű, lelkes 
fiatal magyar sorhajóhadnagy: Kankovszky Ede az egyesület által Budapesten, Pozsonyban, 
Kassán, Kecskeméten, Aradon, Temesvárott és Pécsett rendezett felolvasóestélyeken a dunai 
flottilla hadműveleteiről tartott, s A Tenger olvasóinak külön is módjuk volt a magyar 
tengerészeknek dunai hőstetteit oly színesen és érdekfeszítően ecsetelő szép felolvasást 
nyomtatásban is élvezni. 

Kankovszky Edét ábrándozásra hajló szelid lénye, merengő természete inkább a zaj-
talan, az izgalmaknak kevésbbé kitett polgári pályára predesztinálta. A tenger közelsége 
azonban, annak a varázsa, a környezet, melyben gyermekkorát tölté, a külső benyomások, 
melyek lelkivilágát áthatották, szinte önkénytelenül terelték őt a tengerészpálvára. Atyja, a 
fiumei m. kir. kormányzóság főtisztviselője, a fiumei társaséletben előkelő szerepet játszott 
haditengerészeti akadémia, annak az egész monarchiában elismert presztízse, a haditenge-
részeti tisztikar előkelősége, ez az elite-corps mind közrehatott arra, hogy ő is ezt a pályát 
válassza életcéljául s ha már ezt választotta, acélos erővel, nemes, magyar ambícióval tölté 
be hivatását s fényes sikereknek lett osztályosa. 

Tehetségei és nyelvismerete folytán kitűnő szolgálatot teljesített a haditengerészetnél; 
többek között a Dunaflottillában a folyamhajózást, a bécsi haditengerészeti osztályban a 
vezérkari teendőket is elsajátította és így természetesen a háború kitörésekor a Dunahajó-
rajban nyert beosztást mint a „Szamos" monitor parancsnoka. 

A „Szamos" már 1914. július 28-án, a hadüzenet napján résztvett a zimonyi vasúti 
híd lövetésén és augusztus hó folyamán a szerb ütegekkel több tüzérségi párbajt vívott. 
Szeptember hó 7-én a „Temes" és „Bodrog" monitorokkal együtt megakadályozta a szerbek 
átkelését Zimonynál és 9-én fedezte a zimonyi helyőrség visszavonulását, szeptember 21-én 
pedig a belgrádi tüzérségi zárat áttörve, 26-án Pancsovánál fedezte saját csapataink átke-
lését. Itt Kankovszky már bebizonyította fényes parancsnoki tehetségeit. A „Szamos"-t víz 
alatt tüzérségi találat érte, ő a hajót ki sem vonta az ütközetből, hanem a léket ideiglenesen 
eltömítve, a harcot az átkelés befejeztéig folytatta és az ellenséges üteget elpusztította. 

Szeptember végén és októberben a „Szamos" a „Bodrog"-gal együtt őrszolgálatot 
teljesített a zimony—pancsovai Dunaszakaszon és több ütközetben megállotta helyét, míg 
október 16-án Budapestre került javítás végett dokkba. December 2-án már a többi moni-
torral együtt résztvett Belgrád megszállásában. Csapatainknak 1914. év végén történt Szer-
biából való visszavonulása alkalmából Kankovszky már egy monitorcsoportot vezetett, mely 
Novoselonál, Sabácnál és végül Belgrádnál fedezte csapataink átkelését, azután december 
16-án a „Szamos" Brodban a Száva mellett átvette az őrszolgálatot és ott telelt, míg 1915 
március 24-én Brckába indult újra készenlétbe. 

Mikor 1915 őszén megindult a második offenzíva Szerbia ellen, Kankovszky október 
16-án a „Szamos" monitorral és egy vértezett gőzössel először Jaraknál támogatta csapa-
taink átkelését a Száván. Mikor onnan völgymenet a Misar gázlón haladt át a monitor, egy 
gyorstszelő entente-tengerészüteg a partról 500 m. távolságból rajtaütött és több telitalálatot 
ért el, mielőtt a „Szamos" az üteget összelőhette volna. Akkor is fényesen vezette 
Kankovszky hajóját, amennyiben — a kormány egy, a kormányvezetéket ért telitalálat folytán 
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hasznavehetetlen lévén — addig vezette hajóját a két géppel kormányozva, míg az ellen-
séges üteget el nem hallgattatta. Azután a klenováci sziget fedezetében ideiglenesen kijavít-
tatta a hajó sérüléseit és október 7-én 3 órakor reggel már Progarnál fedezte csapataink 
átkelését. Az átkelés sikeres befejezése után támogatta a csapatoknak előretörését a Száva 
mentén, közben foglyokat is ejtve, amíg a csapatok egyesülhettek a Belgrádnál átkelt többi 
hadosztályokkal. 

Miután az egész Száva-front megtisztult az ellenségtől, a „Szamos"-t újra Budapestre 
kellett javítás végett küldeni, de már december 12-én Ruscsúkba érkezett, hogy ott telelve, 
védje a bolgár kikötőket az orosz ágyúnaszádok 'támadásai ellen. 

Mikor augusztus 27-én este fél 10 órakor a románok azzal jelezték a háborúüzenetet, 
hogy egy torpedót lőttek a Ruscsuknál békésen horgonyzó Dunahajórajra, (mely azonban 
csupán egy uszályt sülyesztett el) Kankovszky a „Szamossal" a II. monitorosztagban rész 
vett a hajnalban rendezett büntető támadásban, melynek a giurgiui kikötő katonai fontos-
ságú felszerelése és később — a Dunahajóraj új áilomásához a belenei csatornában útköz-
ben — egy román aknarakó és két őrjárónaszád esett áldozatul. Augusztus 29-én Zimni-
cában 5 uszályt és 2 motorcsónakot zsákmányolt. 

Október 1-én a románoknak sikerült volt a dobrudzsai hadseregünk hátában Rjaho-
vánál egy hadihíd verése és azon körülbelül 2 hadosztályt szállítottak át, mely erősen 
veszélyeztette a Mackensen-hadsereg támadó hadműveletét. 

Mikor az eredetileg a híd ellen kiküldött III. monitorcsoportnak nem sikerült a híd 
teljes elpusztítása, Kankovszky, mint a IV. monitorcsoport és a „Szamos" parancsnoka 
önszántából elsőként alkalmazott a híd ellen eresztőaknákat és evvel a hídon több helyen 
rést ütvén, teljes sikert ért el. Folytatólagosan óriási zsákmányt ejtett a monitorosztag a 
Giurgiuban lehorgonyzott értékes uszályokban. Ezen ütközetek alkalmával a „Szamos" egyik 
ágyúját is telitalálat érte és kettétört. 

November 24-én megint a „Szamos" Izlazunál német csapatok átkelését fedezvén, 
tengerészcsapatot hajózott ki, mely rajtaütéssel 2 román ágyút zsákmányolt és többszöri 
ellentámadással szemben megvédett; később a szisztovi átkelés után a már román terüle-
ten előrehaladt német csapatok dunai szárnyát támogatta, amig a monitorok a híres román 
aknazárat Kalimoknál el nem érték. 1917-ben Kankovszky még mindig a „Szamos"-on 
teljesített őrszolgálatot, míg kiváló szervező tehetsége folytán a bécsi haditengerészeti osz-
tályhoz hivatott be szolgálattételre. 

Mikor 1918 őszén a visszavonulási harcokban a Dunahajóraj megint közvetlenül az 
osztrák-magyar hadseregparancsnokság alá került Kövess tábornagy vezetése alatt, kiváló 
vezérkari ismeretei folytán Kankovszky került mint haditengerészeti előadó a parancsnok-
sághoz és az összeomlás után fiatal kora dacára törzskari főnöki minőséghen a magyar 
hadihajózás főparancsnoka mellé. 

Kankovszky tehát a világháború folyamán számos fényes hősi teljesítményre tekint-
hetett vissza és megfelelő kitüntetésekben is részesült, amennyiben a vaskoronarendig 
minden belföldi háborús kitüntetés és azonkívül a német vaskereszt, a török vasfélhold és 
a bolgár vitézségi rend tulajdonosa volt. 1918-ban korvettkapitánnyá neveztetett ki. 

A kommunizmus bukása után felkértem, hogy mint helyettesem, később mint utódom 
szolgálatot vállaljon az újonnan felállított budapesti révkapitányságnál, ahol teljesített kitűnő 
szolgálataira kívülem a kereskedelemügyi minisztérium és a hajósvállalatok szakközegei 
fognak szívesen visszaemlékezni. Kiváló munkabírását jellemzi, hogy fáradságos ügykörének 
eredményes végzése mellett ráért arra, hogy a tiszti továbbképző tanfolyam tanáraként 
szerepeljen és szakirodalmi ténykedést is fejtsen ki. 

Mikor pedig a békekötés után arról volt szó, hogy a Nemzetközi Dunabizottságban 
egy kiváló szakember képviselje Magyarország érdekeit, aki egyszersmint a szükséges 
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nyelvismeretekkel is bír, megint csak Kankovszky Ede barátomat ajánlhattam, aki négy 
világnyelvet tökéletesen bírt és fá jó szívvel váltam meg régi munkatársamtól, hogy a haza 
érdekében fontosabb helyen folytathassa eredménydús működését. 

Kankovszky Ede tehát nemcsak háborúban és békében kipróbált kiváló tengerész-
tiszt és parancsnok volt, akiben a haditengerészet leszármazottja, a folyamőrség és külön-
leges szaktudása és nyelvismeretei folytán az egész Dunahajózás pótolhatatlan veszteséget 
szenvedett, hanem a haza is egy sok reményre jogosító, lelkes, hű fiát veszítette el. 

Magánéletéről csak annyit mondhatok, hogy a leggyöngédebb férj és családapa és 
kitűnő bajtárs volt, akinek ellensége nem, de barátja számtalan volt és kinek tragikus végét 
(párbajban esett el) családján kívül összes régi és ú j bajtársai és barátai egyaránt, fájda-
lomtól megtört szívvel siratják. 

A Magyar Adria Egyesület életfájáról a Végzet vihara letörte a legfiatalabb hajtást 
is. Még két éve se volt, hogy a hónát — a tengerét vesztett ifjú sorhajóhadnagyot köz-
gyűlésünk egyik titkárául megválasztá, még ki sem bonthatta itt az összeomlás folytán 
megbénult szárnyait, máris elragadta tőlünk a kérlelhetetlen halál. Pedig hányszor szembe-
nézett ezzel a rémmel a háború folyamán, hányszor volt kitéve annak, hogy a tengeralatt-
járó sötét kamrájában örökre bezárva marad s a tengerfenekén alussza majdan örök álmait. 

Mert az i f jú Uosvay Sándor a háború folyamán csaknem egy teljes éven át az U. 
i4 . sz. tengeralattjárón tett szolgálatot, azon a hajón, mely eredetileg a Pólába behatolni 
akaró „Curie" nevű francia tengeralattjáró volt s miután a mieink elsülyesztették, majd ki-
emelve saját haditengerészetünk hajórajába sorozták be. Ezen a tengeralattjárón, melynek 
parancsnoka Trapp György volt, aki a francia „Leon Gambetta" nagy cirkálót elsülyesz-
tette, Ilosvay Sándor résztvett több eredményes cirkáláson kívül 1917. július havában 
Derna afrikai erődítés bombázásán, amelyet annak idején a világsajtó, mint elsőrangú hadi-
tettet ismert el. Ezenkívül résztvett a „Saida" cirkálón több nagy akcióban, így az olasz 
háború kitörése napján a nagy támadó felvonulásban, valamint a Pelagosa birtokáért foly-
tatott szívós harcukban s hősi magatartásáért számos katonai kitüntetésben részesült. A 
nagy összeomlás után hajója legénységével Fiúmén át csaknem harcolva keresztül vágta 
magát és hazahozta legénységét minden baj nélkül. 

A tengerért rajongó és pályáját szinte imádó fiatal tengerész eddigi boldog élete a 
háború elvesztése folytán zátonyra jutott. Megpróbálta az ú j viszonyokba a beilleszkedést, 
de lelke sebzett lett; a háborúban szerzett betegsége, főként a bolseviki rémuralom idejében 
átélt letartóztatása és csaknem halálra ítéltetése életerejét rohamosan aláásták s a végzetes 
kór, melytől már-már mintha megmenekült volna, 1922. április 28-án kiolta hazájának szentelt 
nemes életét, mellyel fényesen igazolta, hogy a magyar faj a tengeren is megállja helyét. 

Eletét — mely a kötelességek lelkiismeretes és önfeláldozó teljesítésének jegyében 
folyt le — a magyar haditengerészetnek szentelte, sorsát azzal kötötte össze. 

Elveszett a magyar tenger, meghalt annak rajongója — a magyar tengerész is ; . . . 
de erős a hitünk, egykor feltámad mind a kettő. — Fiatalon, tiszta lélekkel szállott kora 
sírjába és ott álmodik majdan visszatérő magyar dicsőségről. 

Áldassák emlékezete! 

ILOSVAY SÁNDOR 
SORHAJÓHADNAGY, A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TITKÁRA. 

1892—1922. 



DUNAI HARCOK. 
Ir ta: W U L F F OLAF ny. sorhajókapitány. 

I. A Száva-áttörés. 

Minthogy Belgrád alatt sikerült már egyszer átjutnunk, nem hagyott nyugodni 
az a gondolat, hogy az erősebb és nagyobb monitorok a tulajdonképpeni 
harc-színtérre, a Szávába valók és a Duna biztosítására két monitor 

bőségesen elegendő; így az előljáró hadseregcsoportparancsnok, Lüttgendorf báró 
altábornagy elé azt a javaslatot terjesztettem, hogy a szávai monitorcsoport 
megerősítésére két monitorral áttörnék. 

A Szerémség és különösen Zimony lakossága nagy izgalomban volt, annak 
dacára, hogy a harcok immáron szerb területen folytak. Szeptember (1914) 28-án 
újból komitácsi-bandák bukkantak fel és ellenőrizhetetlen kósza hírek szállingóz-
tak az ellenség átkelési szándékairól; végül is a hadseregcsoportparancsnokság 
arra szánta el magát, hogy Zimony lakosságának hajókat bocsát rendelkezésére 
és beljebb szállítja őket az országba. A monitorok biztosították a szállítást. 

Amint a hajók a rendeltetési helyet, a dunamenti Banovce falut elérték, 
szikratávirat érkezett a hadseregcsoportparancsnokságtól avval a paranccsal, hogy 
hajnalhasadáskor a szávai Vitojevci-nál történő csapatátkelés támogatandó. Végre ! 
De megint nehézségek voltak: a „Kőrös" monitor, melyet a régebben a szerb 
ütegekkel folytatott harcok alaposan megtépáztak volt, éppen budapesti javításból 
érkezett teljes készletekkel, ezért legalkalmasabbnak látszott egy erősebb csatá-
zásokat igérő hosszabb út megtételére, de parancsnoka súlyosan megbetegedett. 
Nem lehetett mást tenni: a beteg a kórházhajóra került és törzskarom főnöké-
nek, Markó sorhajóhadnagynak kellett a „Kőrös" parancsnokságát átvenni; — 
ragyogott az arca, midőn a parancsot kapta. Most már igazában elől kellett 
haladnia egy aknaszedőnek, mert a szerbek bizonyosan telerakták a belgrádi 
útmedret, egy előbbi áttörésen okulva. Legnagyobb biztonság kedvéért az „Andor" 
aknaszedőt egyik legsnájdigabb tisztem, Bublay sorhajóhadnagy parancsnokságára 
bíztam — mint őrjárónaszádparancsnok vitézségéért a dunahajórajban a legelső 
háborús kitüntetést kapta — kedvenc őrjárónaszádomatTaschler fregatthadnagy pa-
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rancsnoksága alatt a vállalkozásban való részvételre rendeltem és a parancsnokokat 
rövid megbeszélésre a „Temes" vezérhajóra hívattam. A „Szamos" monitor azt 
az utasítást kapta, hogy a csoportot Belgrádig kísérje, szükségképpen tüzérségé-
vel támogassa az áttörést és az aknaszedő személyzetét, ha a hajó elsülyedne, 
felvegye. A hajók teljesen el voltak sötétítve és parancsuk volt, hogy a vezér-
hajónál korábban nem szabad tüzelniök, de ha a „Temes" tüzelni kezd, az 
összes ágyúkkal és gépfegyverekkel a vasúti hidat és a hídfőket lőjjék; ha az 
„Andor" vagy „Temes" elsülyednének, a többiek, tekintet nélkül folytassák útjukat 
Vitojevci felé. 

Este Vs7-kor indult el a monitorcsoport Banovce alól. Völgymenet Zimony-
nál elhaladván, egy nagy farakás égett lángolva, különben a lakatlan városban 
halotti- csend uralkodott. Ugyanez a várakozásteljes csend honolt valamennyi 
hajón, melyek lassan — az előlhaladó aknaszedő a leeresztett aknafogóval csak 
csekély sebességet tudott kifejteni — közeledtek Belgrádhoz, majd a Szávába 
fordultak be ; ott a partról ellenséges fegyvertűz jelentkezett, mely egyelőre 
viszonzás nélkül maradt. 

Folyton kérdeztük magunkban, hogy vájjon mit csinál a szerb tüzérség? 
Amint az „Andor" már 500 m.-nyire közelítette meg a vasúti hidat, eredt meg 
a golyózápor, mire megindíttattam a tüzelést a megadott célokra. 

Szemeim a háborúban élvezett legszebb látványosságok egyikében gyönyör-
ködhettek: az előlhaladó aknaszedő kürtőjéből sűrű fekete füst gomolygott, az 
egész hajót beburkolva — ebbe a füstfelhőbe sárga villanással robbantak a szerb 
srapnellek és a gőzös gyorstüzelőinek minden lövése vérvörösre festette a füstöt; 
a monitor páncélos előrészén tüzesen szikrázva freccsentek széjjel a puskagolyók, 
mint Szentjánosbogarak — közben vakítva villantak és süketítően dörrentek saját 
tizenhétcentimétereseink lövései vagy a páncélháton robbanó telitalálatok. Főcélunk, 
a vasúti híd, állandó tűzfényben izzott. Pokoli zaj volt és pokolian szép. 

Most, este 9 órakor, jött a legveszedelmesebb pillanat, az átjutás a híd 
alatt. Mivel úgy véltem, hogy a rendes hajóút aknákkal van eltorlaszolva és ott 
valószínűleg bombák és gránátok esnének a hídról, azt parancsoltam, hogy a 
sziavon part alatti utolsó hídív alatt vegyük az útat, ami a magas vízállás foly-
tán simán sikerült is. Pár perc múlva Cigánysziget fedezékébe jutván, a legrosz-
szabbon túlkerültünk. 

Az egész út alatt alig esett egy szó; a parancsnok, Vok sorhajóhadnagy 
és a kormányos eléggé el voltak foglalva a hajónak az aknaszedőhöz való helyes 
távolsága betartásával és avval, hogy az elől, a tűzárnyékban haladó őrjárónaszá-
dot el ne gázoljuk, én magam, mint dunaflottillaparancsnok, az ellenséget és saját 
hajóinkat figyeltem, a tüzérség tisztje a tüzelést vezette, de alig volt vezényelni 
valója, mert minden magától ment. Amint a Cigánysziget árnyékába jutottunk, a 
a szerb fényszórók is felvillantak és néhány lövés kereste az eltakart hajókat. 

A belgrádi helyőrség, nyilván a vasúti hídig eresztette a monitorcsoportot, 
hogy ott az aknamezőben köröskörülről tüzelve, megsemmisítse. Azt a szíves-
séget azonban nem tettük meg nekik, hogy a régi útmedret használjuk és még 
a szerbek nehéz tüzérsége — régi 12 cm — sem tudta egyik hajót sem harc-
képtelenné tenni, mert az ellenség azt a hibát követte el, hogy a tüzet a moni-



WULEF OLAF 17 

torokra központosította, mialatt a könnyen megsebezhető aknaszedőt csak srapnel-
töredékek és gépfegyvergolyók érték, melyek csak jelentéktelen kárt okoztak; 
ugyanígy járt a „Temes" tűzárnyékában haladó őrjárónaszád is. — „Temes" és 
„Kőrös" több telitalálatot szenvedett. — Többi között egy 12 cm-es gránát hátulról 
átütötte a „Temes" felépítményét és a kazánház födélzeti rostélya fölött robbant; 
egy szilánk a kazánkezelőt súlyosan megsebesítette ; egy másik lövés szétrom-
bolta a 47 mm-es ágyút. 

A Cigánysziget fedezékében az összes hajókon ellátták a sebesülteket, az 
őrfákat felállították és jelentettek. Az „Andor" aknaszedő útközben annyi galyat, 
gerendát sőt egy csónakot is szedett föl aknafogójában, hogy hosszabb időt igé-
nyelt menetkészültségére. Mivel sietség volt a fontos, a legveszedelmesebb helyet 
elhagytuk volt és az állandóan áradó víz azt reméltette, hogy további aknamezők 
felett átjuthatunk, Bublay parancsnok azt az utasítást kapta, hogy menetkészült-
ségének helyreálltával saját belátása szerint védett helyen horgonyozzon és fegy-
veres segítségre várjon. A többi hajó zavartalanul folytatta útját a Szávában a 
Kolubara torkolatáig — mely később szomorú emlékezetűvé vált. 

Ott néhány hét múlva a „Kőrös" helyettes parancsnoka, Markó sorhajó-
hadnagy, súlyos sebesüléssel szerb fogságba esett, mikor tüzérségi megfigyelést 
szolgáló távbeszélővezeték kirakására önként vállalkozott volt; segítőtársa e vál-
alkozásban, Depolo fregatthadnagy több golyó által találva, életével fizetett. 
A továbbiakban Markó — mozgási képességgel alig bírva — végigszenvedte a szerb 
visszavonulást Albániában és az átszállítást Korfúba, azután a világháború végéig 
olasz hadifogságban maradt. 

A Kolubara-nál ellenséges fegyvertüzelés jelentkezett és váltakozó heves-
séggel Sabácig kísérte a hajókat, míg tábori tüzérség csak Progar, Kupinovo és 
Vitojevci mellett lépett föl eredménytelenül, sőt utóbbi helyen meg is semmisült, 
mert fedezék nélküli szabad mezőre vonult föl. Ott már a szikratávíróállomás 
csúnyán szétszakgatott antennája is annyira rendbe lőn hozva, hogy újabb pa-
rancsot kérhettem. Ez így hangzott: Útat Klenakig folytatni és ott saját csapa-
taink átkelését támogatni. 

Sabác előtt való áthaladás közben fényes napsütésben a hajók több tábori 
üteg egyesített tüzelésének és egy valóságos fegyvergolyózápornak voltak kitéve, 
úgy hogy a festék lepattanása folytán tetováltaknak látszottak, azonban az át-
haladást kierőszakoltuk és az ellenségnek meglehetős károkat okoztunk; délelőtt 
11 óra 40 perckor a szávai monitorcsoporttal élénk hurrázás közepette folyt le 
az egyesülés. „Andor" aknaszedő menetképességének helyreállítása után heves 
fegyvertűzben Progarig követte a monitorokat és később az éj leple alatt a „Kőrös" 
védelmében Klenakra bevonult, azonban egy tüzérségi találat folytán, mely az 
aknafogókészüléket hordó egyik úszályát elsülyesztette, az aknafogókészülék nélkül. 

így a Szávában 4 monitor, 2 őrjárónaszád és 1 gőzös volt egybegyűjtve, 
melyek az osztrák-magyar csapatok macsvai eredményes offenzivájában általá-
nosan elismert részt vettek ki. 1914 december 7-én a legyőzött Belgrád alatt a 
Dunában maradt monitorokkal ismét egyesültek. 

A Tenger. 
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II. A régi „Temes" elsülyedése. 

Az I. monitorcsoport — „Temes" és „Kőrös" megjelenése óta a Szávában 
a monitorok igen megkönnyítették a cs. és kir. csapatok előnyomulását. Saját 
arcvonalunkat a parton zászló jelezte és ott jelzőállomás lett felállítva; a monitor 
az ellenséges arcvonal magasságába állott és ha a célt a monitorról nem lehetett 
látni, a jelzőállomás által irányíttatta tüzelését és oldalozólag — tehát hosszanti 
irányban — tüzelést kezdett az ellenséges lövészárok ellen, amíg az abban levők 
hanyatt-homlok el nem menekültek, mire csapataink nehézség nélkül bevonul-
hattak. Vitéz és szívós volt az ellenfél, de a monitorok hatása és a folyómenti 
szárny állandó fenyegetettsége lehangoló befolyást kezdett reá gyakorolni. Mint-
hogy a monitorok egymást felválthatták és készleteiket a fenyegetett övön kívül 
pótolhatták, többször völgymenet való portyázásokra is igénybe lettek véve, 
nagyobb veszteségek szenvedése nélkül. 

Pünkösdi királyságomnak, mint ideiglenes dunahajórajparancsnoknak, vége 
szakadt, minthogy az erre kijelölt Lucich sorhajókapitány a vezetést átvette, míg 
én a „Temes" monitor és az I. monitorcsoport parancsnokságát tartottam meg. 
Lucich sorhajókapitány hajómon a Száva egész folyását bejárta, hogy a helyzetet 
személyesen vehesse szemügyre és ez alkalommal a felriasztott szerb parti ütegek 
által kiadós tűzkeresztségben részesült. 

Ezután szürke, ködös őszi napok következtek, melyeken a monitorok nem 
igen működhettek és egyúttal riasztó hírek jöttek az ellenség átkelési készülődé-
seiről völgytájt Skela mellett, csapataink háta mögött. Parancsot kaptam, hogy 
felderítő útat tegyek és a talán előkészített ellenséges átkelési eszközöket elpusz-
títsam. Ismét hű kísérőmet, az őrjárónaszádot, Taschler fregatthadnagy parancs-
noksága alatt, vettem magam mellé és október 22-én este fél hét órakor völgy-
menet útnak indultunk. Sötét és különösen csendes éjszaka volt és egészen 
háborítatlanul jutottunk végállomásunkig, Skela alá, ott az egyik tábori üteg 
hirtelen az őrjárónaszádra támadt, mely völgynek haladva, hamarosan biztonságba 
került. A tábori üteg helyét azonban felismertük és azonnal célbavéve, elhallgat-
tattuk, majd azt a folyóágat, melyben az átkelési járműveknek vesztegelniük 
kellett, tüzelés alá fogtuk és néhány, dereglyén úszó vízimalmot elsülyesztettünk 
Minthogy ott disznóröfögést hallottam, azon aggódtam, hogy a molnárok még 
ott lehetnének, azért előbb rákiálttattam a malomra, majd a kis ágyúból a fedelébe 
adattam egy lövést és miután semmi sem mozdult, gorombáb ágyúim egy-egy 
lövésével s vízszínen ütött réssel fenékbe fúrtam a malmokat. 

Az őrjárónaszádot előre küldvén, visszafelé indultam, anélkül, hogy akárcsak 
egy puskalövés is esett volna, csak Podgoricánál mutatkozott nehéz szerb tüzér-
ség néhány lövéssel, különben szokatlan és idegenítő csönd honolt. 

Első tisztemmel, Stock sorhajóhadnaggyal és két kormányossal a parancs-
noki páncéltoronyban voltam, a második tiszt, Gemmingen báró fregatthadnagy, 
a faron tartózkodott a taracknál. Sabác közelébe értünk volt, a sikeres offenzí-
váról beszélgettünk, Belgrád bevételének lehetőségéről és arról, hogy vájjon 
Sabácnál fog-e majd a szerb tüzérség megint okvetetlenkedni, midőn hirtelen 
fényes láng vakított el és irtózatos dörgés közben kábultan estünk keresztül-kasul 
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egymáson a toronyban, majd megbillent a hajó és hallottuk a páncéllapok csőrre^ 
nését és a kitóduló gőz sistergését. „Na, most megadták nekünk!" gondoltam és 
egv nehéz gránát találatára gondoltam; a hajó irányából eltérült, nem engedel-
meskedett a kormánynak és a villamos világítás megszűnt. „Ki, megnézni, hogy 
mi történt!" de Stock nem mozdult: amint a torony páncélajtaját ki akartam 
nyitni, csak egy rést engedett szabadon, azután megszorult. A résen keresztül-
furakodva, mindjárt egy vastömeg élein és sarkain kellett átkapaszkodnom, hogy 
az előfedélzetre juthassak, ott a jobb ágyútorony hiányzott. Amint hátrafutottam, 
a hajót külsőleg sértetlennek láttam, minden fedélzetnyilásból az ijedt emberek 
fejei bukkantak fel. .,A szivattyúkhoz!" vezényeltem és csak most vált tudattá, 
hogy aknára jutottunk. — „Van gőz?:' — „Nincs — jelenté a gépvezető — 
azért lett a hajó megállítva." A kazánház fedélzeti nyílásához akartam a felépít-
ménybe menni és zseblámpámmal odavilágítottam, de onnan fekete űr tátongott 
felém, melyben bugyborékolt a víz. Valaki jelenti, hogy „a szerb partról csóna-
kok eveznek ide". — „A védőágyúkhoz, fegyvereket szétosztani, jelzőmuniciót 
készíteni! — az őrjárónaszádot akartam hívni. Alig szállott föl az első rakéta, 
máris sortűz dördült el a szerb parton. A kéziszivattyúk a felépítmény födözé-
kebe kerültek és a kazánházból kezdtek vizet húzni — de hiába. iMost a szak-
vezetők jöttek— a legidősebb altisztek — és jelentettek szakkörükbe tartozóan : 
„Védőágyúk készen, de csónakok sehol sem látszanak" — a jelentett csónakokat 
az illetővel izgatott képzelődése láttathatta. „A kazánházból víz tódul a gépházba" 
— jelenti a gépmester." — „A szegecsek a hátsó hajóban is meglazultak, a 
víz kis szökőkutakban ömlik be" —jelenti a hajómester.—„A hajó megfenekel-
hetett, mert nem sodor a viz" — jelenti a kormányos. Az első és második tiszt 
hiányzott. 

Ahogy előremegyek, látom Stockot, mint egy beteg verebet, a fedélzet egy 
felgörbült páncéllapján gubbasztani és panaszkodik, hogy nem bír mozdulni. 
Hirtelen csobogást hallunk az elöntött kazánházból. Stock gépiesen odavilágít 
zseblámpájával és egy alakot látunk, aki sikertelenül iparkodik a felszakított fedél-
zetpáncél élein át felkapaszkodni. Kihúzzuk — Gemmingen volt, a második tiszt. 

Amint a robbanást hallotta, a felépítményen keresztül a parancsnoki toronyba 
igyekezett parancsokért vagy a parancsnok megmentésére, így a sötétben a 
kazánház nyílásába zuhant; belefulladt volna, mert rázkódást szenvedett és ereje 
végét járta. 

Az emberek gyorsan magukhoz tértek, a szivattyúknál dolgoztak vagy az 
ágyúknál álltak; az őrjárónaszád a sötétben semerre sem volt látható. „Még egy 
rakétát!" — még egy sortűz volt az ellenség éles válasza, melyet állandó fegy-
vertüzelés követett — de a rakéta fényében az őrjárónaszád is felbukkant. Derék 
Taschlerem nem mondott csütörtököt. 

A hajó elől elárasztva, fenéken ült és a szivattyúzás dacára hátul is sülyedni 
kezdett: beláttam, hogy mentésre nem lehet gondolni; az őrjárónaszád ezalatt 
rásütött a hajóra és a szerbek tüzelésüket erősbbítették. Hasrafekve vezényeltem 
és a személyzetet a felépítmény fedezékében gyülekeztettem ; azután a sebesül-
teket az őrjárónaszádra vitettem, az ágyúk závárzatát eltávolíttattam, az alsó 
helyiségben későket a fedélzetre hozattam és az egész személyzet áthajózását 
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rendeltem el az őrjárónaszádra. Miután többszöri kiáltásra egyetlen nyílásnál 
sem jelentkezett senkisem, magam is az őrjárónaszád legénységi helyiségébe 
mentem és parancsot adtam, hogy teljes erővel Jasaknak induljunk a hadsereg-
csoportparancsnokság székhelyére. Most következett a veszteségek megállapításának 
szomorú feladata — 31 ember, tehát a személyzetnek harmadánál többje esett 
el, egy tiszt — Stock — és nyolc ember sebesült és egy tiszt — Gemmingen — 
idegrázkódást szenvedett -— hogy azután a hadseregparancsnokságnak jelentsem. 

Gemmingen barátom felépülése után kitartott a Dunahajórajban a szomorú 
végig, de a vesztett háború következményeit elviselni nem tudta; Jávába kiván-
dorolt és állítólag sárgalázban meghalt. 

Az őrjárónaszád emberi túlterhelésével — 20 fő saját személyzethez körül-
belül 60 fő a „Temesről" — szerencsésen keresztüljutott a többi akna között, 
Sabácnál egy tábori üteg lepte meg, de végül sikerült Jarakba szerencsésen befutnia. 

A szerbek — úgylátszik — kihasználhatták a ködös őszinapokat és háborí-
tatlanul néhány aknát raktak a monitorok háta mögött és az a szerencséjük volt, 
hogy a „Temes" véletlenül az egyik aknára futott. E helyütt rendszeres akna-
mezőről szó sem lehetett, míg a Dunahajórajnak lejebb völgytájt a Szávában és 
a Dunában több kiépített aknazárat kellett kiemelnie. 

Súlyos veszteséget szenvedtünk, melyet a szerbek Belgrádban összes harang-
jaik kongatásával ünnepeltek, de egy új, eresebb monitor építése fejeződött be 
es nemsokára szolgálatba kellett kerülnie és a Dunahajóraj szelleme — mint a 
következő események is igazolják — nem szenvedett. Később egy új, legmo-
dernebb típusú „Temessel" gyarapodott a Dunahajóraj, mely majdan „Bosna" 
névre átkeresztelve, a romániai háborúban eredményesen küzdött. 

A régi ,,Temes"-t Szerbia megszállása után kiemeltek, Budapesten ünnepé-
lyesen fogadták és átalakították ; ma a „győzedelmes" oláh Dunahajóraj büszkesége. 
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A magyar Adria-kutatás és a Magyar 
Földrajzi Társaság. A Földrajzi Közlemé-
ny eh 1922.. évi V I — V I I . füze te közli a 
Magyar Földra jz i Társaság jubi lár is köz-
gyűléséinek fő t i tkár i jelentését, amely vé-
gig t ek in t a magyar földrajzi mozgalmak 
tör ténetén. Bármekkora t isztelettel és el-
ismeréssel vagyunk is a fő t i tkár ú r tudo-
másyos és közéleti érdemei iránit, nem 
ha l lga tha t juk el észrevételünket a jelentés 
egyik részletéről. Megjegyzéseink ugyan 
jócskán elkésett, de ennek a mostaiii vi 
szonyok az okai. Előbb nem állt módunk-
báni megtemni. , 

A jubi lár i s fő t i tkár i jelentés a nagy 
nemzetközi földrajzi vállalkozásokról szól-
va a következőket mondja : ,, . . . a Chal-
fenfirpr-expedicióval meg indu l t tengerku-
tatásban nem vehet tünk részt. Testvér-
egyesületünlc, a Magyar Adria Egyesület 
vett benne némi cseJcély részt az egyik 
..Najade"-expedicióval. De annál előkelőb-
ben szerepeltünk . . ." stb. El tek in tve at-
tól. hogy az Adriai tenger kutatását , meg-
előzve az osztrákokat és olaszokat, gróf 
Szápáry Géza kormányzósága idején a 
fiumei M. Ki r . Tengerészeti Hatóság in-
dítot ta meg, a tör ténet i hűség kedvéért , 
amit, néze tünk szerint ilyen összefoglaló 
á t tekintés inem nélkülözhet, szerényen bá-
torkodunk megrögzíteni azt a tényt , hogy 
nem egy. hanem kőt magyar Najade-expe-
dieió volt (1913 és 1914). Nem csodálko-
zunk, hogy a fő t i tkár ú r figyelmét elke-
rülte a második expedíció, hiszen egyrészt 

nem dolgoztunk reklámmal, másrészt pe-
dig a Földrajzi Közlemény ele, amely ak-
koráiban minden számában pontosan nyil-
vántar tot ta , hogy Mawson hamv kilomé-
etrrel haladt előre, egy árva szóval sem 
vet t tudomást arról, hogy a „testvéregye-
süle t" példát lan erőfeszítése belekapcsolta 
Magyarországot a nemzetközi tenigerkuta-
tás nagy szervezetébe és egy maroknyi 
magyar csapat k in t verítékezik az Adria-
tenger nem mindenkor kellemes hullá-
main. Sőt arról sem emlékezett meg, hogy 
magában a Földra jz i Társaságban is volt 
erről beszámoló előadás. 

Ami pedig a „némi csekély .részt" illeti, 
e r re az a megjegyzésünk, hogy a két ma-
gyar Adria-expedició eredményes munká-
já t illetékes külföldi szakemberek is elis-
merték. A mi mostani helyzetünkben —-
úgy véljük, — még akikor sem szabadna e 
munkának ér tékét kisebbíteni, lia valóban 
csak némi csekélységről volna szó. Nem 
hinnők, hogy a magyar Adr ia-kuta tás le-
kicsinylése bármikép is növelhetné a 
Földrajzi Társaság anélkül is elismert és 
ál talunk is m ind ig nagyraér tékel t érde-
meit. 

Sokszor elmondtuk, de megismételhc-'-
jük, liogy mi az akkori kultusz- és keres-
kedelmi kormány s a társadalom legtelje-
sebb közönye mellett , a magunk korlátolt 
anyagi erejéből egy hónap alat t szereltük 
föl expedícióinkat, holott az osztrák ex-
pedíciók fölszereléséhez az állam, a bécsi 
akadémia és magánosok bőkezű támoga-
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t.ása mellett csaknem teljes esztendő kel-
lett . Már maga ez a körülmény is feljogo-
sí tana minket arra , hogy ha másban nem, 
legalább lekicsinylésben ne legyen ré-
szünk. Munkánk eredménye i t t fokszik 
különféle intézetekben, Fiúméban maradt 
drága műszereink sorsáról mi t sem t u d u n k 
s bár tengerkuta tása ink olyan helyzetben 
vannak, mint a szárazra kerül t hal , nyo-
morúságunkban is f ana t ikus meggyőző-
déssel h i rde t jük a magyarság jogát a ten-
gerhez. 

Az expedíciók tudományos eredményei-
ről több szakfolyóiratunk közölt előzetes 
jelentést . A részletes monográfiák évek óta 
készen várják a k iadatás t vagy, ami biz-
tosabb, az elévülést. Tisztes szegénységünk 
nem engedi meg, hogy sa j á t erőnkből ad-
juk ki, arról pedig, hogy nálunk Trefori 
óta hiányzik a cél tudatos ku l tú rpo l i t ika 
amely e kiadványok kifelé való jelentősé-
síét belátná, mi igazán nem tehetünk. Saj-
nos, egyesületiünk nem tartozik a tudomá-
nyos társaságok ama kategóriájába, amely 
évi öt millió szubvenciót, kap kuta tása i ra . 

Mi büszkék vagyunk er re a némi cse-
kély részre is, mer t ez arányí tva semmi-
vel sem kisebb, m i n t az osztrákoké vagy a 
szintén jól szubvención ált horvát kuta-
tóké. ö rü lünk , hogy némi csekély szolgá-
latot tehet tünk a magyar tudományosság-
nak, amikor kapcsolatba hoztuk a tenger-
ku ta tás nagy nemzetközi mozgalmával. 
Előkelőbben szerepelhetet t a magyar tu -
dományosság külföldi nagy földrajzi vál-
lalkozásokban, de több lelkesedéssel, nar 
gyobb igyekvéssel és áldozatkészséggel, 
m i n t a tengerkutatáisban, egyikben sem. 

Az adriai tengerhez vezető út kérdésé-
vel foglalkozott a Magyar Kü lügy i Tár-
saság nemzetközi jogi osztálya f. é. febr. 
(i-án Földes Béla elnöklete a la t t t a r to t t 
ülésén. Elsőnek egysületünk elnöke, 
Gonda Béla szólt hozza a tárgyalásra ki-
tűzött, kérdéshez s behatóan ismerte tve a 
fiumei viszonyokat úgy a múl t ra , m i n t a 
je lenre kiterjeszkedve, hangsúlyozta, hogy 
a fiumei kiikötő Magyarországra nézve csak 
úgy bír különösebb jelentőséggel s Trieszt 
fölöt t előnnyel, ha egyrészt a F iúméba 
vezető vasúti vonalnak oly mérvű haszná-
lata biztosíttatik részünkre, hogy abban 
a viszonylatban tarifa-képzési jogunk is 
legyen, másrészt, ha a fiumei kikötőben 

legalább egy medence a hozzátartozó rak-
par t ta l és két mólóval, valamint az azokon 
levő raktárakkal Magyarország kizáróla-
gos szabad rendelkezésére bocsáttatik, ön-
álló magyar révhivatallal , vámkezeléssel, 
a kivándorlási házzal s a mindezekhez 
megkívánható rendőri szolgálattal. Ennek 
kapcsán a kivándorlás ügyének szigorúbb 
szabályozásiára is fe lh ív ja a figyelmet, 
mer t a m i n t .nem volt helyes a múltban az 
az eljárás, hogy az állam mintegy nyerész-
kedett a kivándorlókon — a hajódí j egy 
rószét kivándorlási alap céljaira magának 
kötvén le, épúgy nem helyes az a mostani 
eljárás, amely egy egész sereg külföldi 
hajózási vállalatnak ad engedélyt kiván-
dorlók szállítására s ezek egész hálózatot 
alkottak Budapesten a Központi pálya-
udvar környékén s egymással versenyezve 
igyekeznek Csonka-Magyarország legerő-
teljesebb néprétegének a legtöbbször meg-
gondolatlan, könnyelmű kivándorlását elő-
segíteni. — Ezután egyesületünk társel-
nöke, dr. Havass Rezső foglalkozott rész-
letesen a kérdéssel s csatlakozva az előtte 
elmondottakhoz, különösön a Spalatoba 
vezető ú t fontosságára h ív ta fel a figyel-
met. A tenger i foirgalom célszerű lebonyo-
lítása szempontjából ugyanis a spalatói 
kikötő fekvése sokkal előnyösebb, min t a 
fiumei kikötőé, mely utóbbinak előnye in-
kább a kikötő kiépí te t t voltában és felsze-
reltségében van. Nyomós körülmény Spa-
lato szempontjából, hogy az odavezető 
úta t az Ogul in-Knin i vasútat a magyar 
állam épí t te t te ki, s t enger i forgalmunk 
jövő kialakulása szempontjából szükséges-
nek t a r t j a , hogy Magyarország részére a 
Spalatoba vezető vasútvonal szabad hasz-
nálata is biztosíttassék. Különben is a 
t r ianoni békeszerződés 204-dik pont ja két-
ségtelenül jogot biztosít a r ra nézve, hogy 
„az adriai tengerhez a szabad hozzájutás 
Magyarország részére engedélyeztetik és 
evégből részére az á tmenet szabadsága a 
volt Osztrák-magyar monarchiából elsza-
kítot t területeken és kikötőkön át biztosít-
ta t ik". Ez a rendelkezés tehát nem zár ja 
ki azt, hogy mi úgy a Fiúméba, valamint 
a Spalatoba vezető vasútvonalak szabad 
használatát igényeljük, amelyek különben 
is a magyar állam költségén épültek. A 
kérdéshez érdemlegesen hozzászóltak még 
F u h r m a n n min. tan., a fiumei tengeré-
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szeti hatóság volt főnöke, Eöt tevényi Oli-
vér ós Horvá th Jenő, mi re az elnök hatá-
rozatként kimondotta, hogy a K ü l ü g y i 
Társasán- részletesén indokol t memoran-
dumban felkér i a kormányt , liogy az elő-
adottak figyelembevételével a békeszerző-
dés 294. pon t j a értelmében a Fiúméba és 
Spalatoba vezető vasútvonalaknak Ma-
gyarország részéről leendő szabad haszná-
lata i r án t a szükséges lépéseket az er re al-
kalmas időpontban tegye meg. Ez a memo-
randum a külügyminiszter úrhoz még 
február 23-án be is (nyújtatott . 

Ehhez csak azt eml í t jük még fel, hogy 
Eiumie lakossága — el tekintve attól a né-
hány renegáttól, akiknek a magyarság 
cserbenhagyása búsásan jövedelmez — 
szívvel-lélekkel óhaj t ja a Magyarországgal 
való bensőbb kapcsolat visszaállítását, 
mert — igen helyesen — csakis ettől re-
remélik mai sínylődő helyzetükből, a ki-
bontakozást ,s az elszakítás folytán koldus-
botra ju to t t Fiume fel támadását . Most 
már a fiumeiek maguk is belátják, meny-
nyire tévedtek, hogy akkor, amikor az 
1918 őszén lezajlott h í rhed t forradalom 
eseményei Szent Is tván koronájának ezt a 
isokat emlegetett gyöngyét is leszakítot-
ták, lázas kábultságukban azt h i t t ék , 
hogy számukra is eljött a (korlátlan boldo-
gulás lehetősége és F i u m e min t önálló ál-
lam nemsokára vezető szerepet fog já t -
szani az Adrián. Azóta több mint négy év 
telt el és a csalódottak mill iói közé ál l t a 
régi h i res „Humánok" kis csoportja is, 
akik most kesergő lélekkel szemlélik azt 
a pusztulást , ami az ő kedves o t thonukat 
érte. A h í rhedt békeszerződés F iumét ön-
álló állammá akarta t enn i . Ez már magá-
ban is halvaszületett gondolat volt, mer t 
hiszen lehetetlen egy aránylag kis t e r j e -
delmű kikötőt, megfelelő mögöttes ország-
rész nélkül , önálló ál lammá alakítani, már 
pedig köztudomású volt, hogy F i u m é t 
kiesi és jelentéktelen halászfaluból az t e t t e 
naggyá, hogy a régi Magyarország meg-
számlálhatatlan milliókat fektete t t bele és 
a rendezetlen tengerpar ton pompás kikö-
tőket, hatalmas rak tá raka t épített , s ezzel 
odacsalogatta a nagy vállalatokat,, ame-
lyek azután gyárakat épí te t tek és a t iszt-
viselők és munkások ezreinek adtak biztos 
eksziszteneiát. A „f iumánó" tollasodott. A 
szegény emberekből gazdag emberek let-

tek és az egykor lenézett F i u m e lassanként 
versenyezni kezdett a császári hatalom ál-
tal mindenképen favorizált Trieszttel. 

A békecsinálók azonban nemcsak arról 
feledkeztek meg, hogy egy tengeri kikötő 
megfelelő és forgalmát tápláló mögöttes 
országrész nélkül nem vLrágozhatik, ha-
nem arról is, hogy míg Magyarországnak 
érdeke volt egyetlen t enge r i kikötőjét 
minden áldozattal fej leszteni , add ig 
Fiume, m i n t önálló állam, erre elegendő 
anyagi erővel nem rendelkezik, Olaszor-
szágnak és Jugoszláviának pedig éppen 
nem érdeke F i u m e fejlesztése, mert Olasz-
országnak megvarrnak rég i hatalmas ki-
kötői, Jugoszláviának ped ig az osztrák 
uralom á l ta l nagy áldozatokkal megterem-
te t t da lmát kikötői (Zára , Spalató, Ra-
gu za) segítségével könnyen el láthatja t en-
geri fo rga lmát , 

Az olaszok, jelesen a nacionalisták, 
semmiképen sem akar tak belenyugodni 
abba, hogy F iumét ne az „anyaállamhoz/' 
csatolják és azért a D 'Annunz ió vezetésé-
vel működő szabadcsapatok hosszabb időn 
át megszállva tar tot ták a várost, m í g 
végre mégis kénytelenek voltak távozni. 
Most azu tán az Olaszország és Jugoszlávia 
között kö tö t t rapallói szerződés végrehaj-
tása során és az abbáziai konferencia ered-
ményaképen az olaszok kénytelenek vol tak 
kiüríteni a Fiúméval közvetlenül szom-
szédos Susákot . A horvátok közt nagy-
volt az öröm és nyomban diadalmi to r t ü l -
tek Susákon, ahová F i ú m é n a k horvát ér-
zelmű lakossága is átná/ndult. Ez persze a 
fiumei fasisztákat arra b í r t a hogy ólmos 
botokkal ver jék a k i rándulók fejébe azt a 
meggyőződést, hogy horvá tnak lenni nem 
mindig hasznos, s a kirándulásból vissza-
térők közül háromszázat kórházba kel let t 
szállítani. 

A nemzetiségi összhang tollát gyönyö-
rűen v i ru l Fiúméban, de ez még csak a 
kisebbik baj . A nagyobbik, hogy F i u m e 
államjogi helyzete még mind ig a levegő-
bon lóg. F i u m e állam megválasztott el-
nöke, Zanella, Porto-Reben (Kral jevicán) 
várja a helyzet tisztázódását, eközben 
a lakosság megélhetése napról-napra lehe-
tetlenebb lesz. A kikötő, ahol valamikor a 
világjáró hajók százai ad tak egymásnak 
találkát, ma teljesen elhagyott kőkockái 
közt k inő t t a gaz, hiszen hétszámre sem 
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jár arra senki. A hata lmas gőzdaruk meg-
rozsdásodva pusztulnak, a nagy raktárak 
tátcmignak az ürességtől • és egyre romolva, 
ma már sok lielyen inkább omladéMioz ha-
sonlítanak. A nagy gyárak, pl. a Ganz-
Danubius és a Whi tehead-fé le hajógyár, a 
petroleumfinomító, a r izsbántoló stb. rész-
ben tel jesen üzemen kívül vainnak, vagy 
oly csekély munkáslétszámmal dolgoznak, 
amely számba sem jöhet. A lakosság való-
sággal munka nélkül ődöng az utcákon és 
a Deáik-szállió, meg a Lloyd Hotel , ahol a 
régi jó világban ilyenkor verőfényes ta-
vaszi napokon, a magyarországi k i rándu-
lók ezrei fordul tak meg és vit ték a jó 
magyar pénzt a fiumeieknek, ma üresen, 
árván, szomorúan merednek a Kvarneróra . 

S váj jon mi t csinál a fiumei magyar-
ság, ha ugyan még van i lyen? Igaz, hogy 
F iúménak benszűlött, ősmagyar lakossága 
nem volt, de az állam a n n y i közintéz-
ményt telepí tet t oda és a n n y i vállalat lé-
tesült ott magyar pénzen, hogy ezen a ré-
ven sok ezerre szaporodott az odakerült 
magyarok száma. Az összeomlás idejében 
persze ezek java része is szétszéledt, de 
azért- marad t ortt egy maroknyi csapat, 
mely még ma is ott van. Nag-yobbára nyu-
galomba vonul t tisztviselők, akiknek nem 
volt hová elköltözni, azután néhány pos-
tás, vasutas és efféle, végül az o t tmaradt 
s nagyobbára már l ikvidáló vállalat né-
hány hivatalnoka. Szomorú szívvel szem-
lélik az ő kedves F iumé juk fe l tar tózhata t 
lan pusztulását, mert l á t j ák , hogy a béke-
szerződés által ilyen pompásain megoldott 
fiumei kérdés ennek az egykor virágzó 
kikötőnek még azt a r eményé t iis lassan-
ként elemészti, ami t esetleg még megva-
lósíthatónak t a r to t t f enn a békeszerződés. 
Tr ianonban úgy határoztak, hogy Magyar-
országnak joga van ahhoz, hogy egy ad-
r ia i kikötőhöz fé r jen . M a g á t a kikötőt 
természetesen -nem ítélték oda nekünk, 
de a vele való összeköttetés jogát megálla-
pították. Jugoszlávia t ehá t köteles volna 
tű rn i a F iúméba vivő közvetetlen vasúti 
összeköttet ésümiket. 

Egyelőre azonban nem sok kilátás vau 
rá, hogy Jugoszláviával egyhamar meg-
történhessék a megegyezés az Adriához ve-
zető vasútvonalaknak a békeszerződés ál 
tal biztosított szabad használatára , mer t 
hiszen Jugoszlávia. Olaszország és F iume 

közt még a k ikötő kérdése sincs elintézve, 
sőt még maga Fiume városának a hely-
zete sincs tisztázva. 

A Jugoszlávia és Olaszország között kö-
tö t t rapallói szerződés ér te lmében ugyan a 
fiumei önálló államhoz ta r toz ik a régi 
„Corpus Sepairatum" egész terüle te . E te-
rülethez ta r toz ik kétségtelenül a Baross-
kikötő is, csak annak a Fiumara-csa torna 
betorkolásától keletre e l fekvő kis része 
volt vités a r ég i éra alatt. A szerbek azon-
ban az egész Baross-kikötőre igényt tar ta-
nak és az Abbáziában székelő bizottságuk 
oly javaslat tal állott elő, amely szerint a 
Braidica és Del ta fatelep, valamint az 
ezekhez tar tozó Baross-kikötő szerb fenn-
hatóság alá kerülnének, míg a kikötő 
egyéb részei a fiumei önálló ál lam birtoká-
ban maradnának. 

Az olasz bizottság ezzel szemben köz-
vetítő javaslatot tet t azon célból, hogy 
egyirészt a kikötőnek a szétdarabolását 
megakadályozza, másrészt pedig , hogy a 
rapallói szerződésnek a Barosskikötő ré 
szére vonatkozó határozatainak érvényt 
szerezzen oly értelemben, m i n t ahogyan 
azt az olasz parlament, is értelmezte. E 
közvetítő javas la t szerint, amelyet a fiu-
mei szakértőkből kinevezett bizottság is 
teljesen magáévá tett , az egyes fiumei 
kikötő, beleértve a Baross-kikötőt, a Del-
tát és a Braidicát, valamint a szerb, illetve 
horvát t e rü le t en fekvő martiuschizzai 
•vesztegzárat is, osztatlan egész lenne, 
amely szerbek, olaszok és fiumeiekből álló 
konzorcium joghatósága alá kerülne '>0 
évre. Az eml í t e t t időtar tamra a szerbek 
és a fiumei ál lam fennhatásgi jogairól az 
illető t e rü le tekre nézve lemondanának a 
konzorcium javára . — A szerb bizottság 
azonban az olasz javaslatot nem fogadta 
el, hanem ragaszkodott továbbra is a ki-
kötőt szétválasztó javaslatához. A vasúti 
forgalom F i u m e felé pedig továbbra is 
szünetel, a fiumei kikötőben nő a f ű és a 
hajdan oly élénk kikötővárosban pang az 
élet, nő a nyomor és az elégületlenség. 

A szerb kormány nemrég beszüntette a 
forgalmat a Fiúméhoz közelfekvő Kosz-
t renáig és így az áruk csak Balcar (Bua-
cari) állomásig juthatnak. A szerb állam-
nak a fiumei kérdésben e l fogla l t állása 
azt bizonyítja, hogy ők kereskedelmüket 
nem akarják a fiumei kikötő fe lé terelni. 
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Emel le t t meg kell jegyezni , 'hogy a Szalo-
niki-kikötőben tervezett szerb kikötőhely 
te rve nem sikerül t és így a szerb ál lam 
F i u m e elkerüléséivel csakis a dalmát kikö-
tővárosokra számíthat . Ezek a kikötőhe-
lyek azonban nem versenyezhetnek semmi 
tek in te tben sem a fiumei modern rakodó-
par tokkal és mólókkal Szerbia könnyen 
segí thetne ezen, ha a vasú t i összekötte-
tést F i u m e felé újból megnyi tná , de ezt 
nem tek in t i k ívánatosnak. 

A békeszerződések ér te lmében azonban, 
amelyeket Szerbia is a lá í r t , a fiumei ki-
kötő nemcsak Szerbiának szolgál, hanem 
a többi mögöttes országok kereskedelmé-
nek is kell, hogy rendelkezésére ál l jon. 
Skrzinszky lengyel külügyminisz ter csak 
nemrég fo ly t a to t t megbeszélést Musso-
l ini olasz miniszterelnökkel és ez alka-
lommal szóvátették a lengyel-olasz keres-
kedelmet is, mely azonban csak F i ú m é n 
á t volna cél i rányosan lebonyolítható. A 
trianoni békeszerződés pedig Magyaror-
szágnak is utat biztosít az Adria tengerhez. 

H a t e h á t Szerbia továbbra is f e n n t a r -
t an i aka rná jelenlegi in t ranz igens állás-
pon t j á t , különösen a vasú t i összeköttetés 
erőszakos megszakítása tekintetében, nem-
csak a nemzetközi jog alapelveivel jönne 
ellentétbe, hanem szembehelyezkednék 
azokkal a békeszerződésekkel is, amelyeket 
pedig magáévá t e t t és amelyeknek köszön-
heti á l lamiságának a megalakí tását és a 
ha ta lmak részéről való elismerését. 

A vi lág kereskedelmi hajóállománya 
1022. j u n i u s 30-án a száz tonnánál ki-
sebb ha jóka t figyelmen kívül hagyva , 
33.935 h a j ó volt 64,371.000 bru t tó r . - tonna 
ha jó té r re l . 

A ha jóá l lomány a vi tor lások nélkül az 
1914. évben és 1919—1922. közt a követ-
kezőképpen a laku l t : 

Gőz- és motorhajók 
száma 1000 br. r.-t. 

1914. jun . 30 
1919. j un . 30 
1920. jura. 30 
1921. j un . 30 
1922. j un . 30 

24.444 
24.386 
26.513 
28.433 
29.255 

45.404 
47.897 
53.905 
58.846 
61.343 

Az utolsó 8 év a la t t a mintegy 5800 
ha jó t (13.2 millió br . r .-t .) megsemmisítő 
háborús veszteségek el lenére is a vi lág 
ha jó t e re 15,281.000 br . reg. tou.-val azaz 

31.1%-kai növekedett . A ha jók száma pe-
dig ugyanezen idő alat t 10%-os gyarapo-
dást. m u t a t fel . Sőt 1921. közepe óta is 
3.9% (2,396.000 br. r.-t .) a h a j ó t é r növek-
vése. A gőzhajók számának ál landó növek-
vésével (1914—1922 = 35.1%) szemben 
a vi torlások száma 1914. óta 6392-ről 
4680-ra csökkent . A vitorlások a ránya az 
1914. évben még 7.5% volt. 1922-ben 
azonban az összes ha jóknak m á r e-ak 
4.7%-a volt vi torlás . 

A világ gőz- és motorha jóá l lománya 
1914-ben és 1922-ben a fontosabb államok 
szerint a következő: 

Gőzösök és motoros hajók 
1914. 1922. Növekvés 

Állam jun. 30. jun. 30. ( + ) , í 11. 
1000 br. r. t. fogyás ( - ) 

%-ban 

, - f 22.9 
— 65.0 
+ 72.2 
— 20.4 
+ 4.8 
+ "7.6 
4 - 82.1 
4 - 1 0 2 . 5 
+ 21.5 
— ÍO'O.O 
- f 0.4 
- j- 34.4 
4 - 5 8 0 . 8 
+ 37.7 
4 - 33.6 

A br i t kereskedelmi f lo t t a gőzhajóinak 
kisarányú fej lődése (4.8%) el lenére is 
biztosan őrzi első helyét. H a t a l m a s , közel 
600%-os növekvést l á tunk az Egyesül t 
Államok kereskedelmi h a j ó h a d á n á l ; 1914-
ben még a gőzhajók összhajóterének csak 
4.3%-át a lkot ta az Egyesü l t Államok 
hajótere, 1922-ben ez az airány m á r 22.0%, 
míg a br i t f lo t t a aránya ugyanezen idő 
alatt 47.7%-ról 37.4-re szállt le. J a p á n 
100%-os h a j ó t é r növekvésével megelőzte r 
sorban Franciaországot , amely így a ne-
gyedik he lyre szorult . Nagyobb fe j lődést 
ta lá lunk az utolsó évben Németország ke-
reskedelmi ha jóá l lományánál is, melyet a 
német energ ia megfesz í te t t töke- és 
munkaerővel igyekszik a régi tekinté lyes 
színvonalra s a tenger i fo rga lomban szá-
mottevő, sőt vezető tényezővé emelni . 

Nemzetközi hajózási kongresszus Lon-
donban 1928-ban. A nemzetközi hajózási 
kongresszusokat rendező brüsszeli állandó 

Dánia 768 944 
Németország 5.098 1.783 
Franciaország 1.918 3.303 
Görögország •H20 653 
Anglia 20.284 21.254 
Hollandia 1.471 2.613 
Olaszország 1.428 2.600 
Japán 1.642 3.325 
Norvégia 1.923 2.337 
Asztria-Magyaror. 1.052 
Svédorság 992 996 
Spanyolország 883 1.187 
Egy. Államok 1.837 12.506 
Egyéb államok 2.398 3.301 

Mindössze: 42 .514 56.802 
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bizottság legutol jára 19.14-re tervezte a 
kongresszus megtar tásá t Stockholmban. 
Ezt azonban a k i tö r t világháború mia t t 
nem lehetett meg ta r t an i . A háború befe-
jeztével, — ha ugyan Európa mai hely-
zetében erről már komolyan szó lehetne 

az állandó bizottság elérkezettnek 
lá t ta az időt a (kétévenként t a r t a t n i szo-
kott kongresszusnak fe lú j í t ásá ra s lon-
doni meghívásra elhatározta, hogy a há-
ború után az első hajózási kongresszus 
Londonban tar tassák meg. E le in te 1922-re 
tervezték a kongresszust, de aztán elha-
lasztották 1923-ra. A napja i még nincse-
nek meghatározva. A kongresszust ren-
dező londoni bizottság elnöke Desliorougli 
lord, alelnökei Sbuittlewortih lord, Maur ice 
F i tzmaur iee és Cecil Hers t le t , t i t ká r a 
H e n r y Wright . A kongresszus tárgyalá-
saira a következő kérdéseket tűz ték ki: 

I . A tengeri hajózás köréből: 1. A kikö-
tők ú j épí tményeinek és berendezéseinek 
feltételei a hajók méreteinek a legköze-
lebbi 20 évbeai várha tó fej lődésére való 
tekintetből. 2. A hajókon ós rakpar tokon 
alkalmazott rakodókéstzülékek. 3. A vilá-
gító tornyok és a tengeri fény je lek stb. 
elhelyezése és szerkezete. —Ezeken kívül 
közlemények a lakjában a következő tanul -
mányok kerülnek a kongresszus e lé : 1. a 
beton és vasbeton alkalmazása a vizi épít-
kezésekben, módszerek ezek konzerválásá-
nak biztosítására. 2. A folyékony tüzelő-
anyagok alkalmazása a hajózásban s An-
nak következményei. 3. A tenger apály és 
dagály-változásainak felhasználása haj tó-
erő kifej tésére a kikötők vi lágí tására s a 
rakodókészülékek működésben ta r tására . 

I I . A belhajózás köréből: 1. A folyók 
és csatornák szabályozása a hajózás és a 
vizi erők szempontjából. Ujabb rendszerű 
duzzasztómüvek a folyók és csatornák ré-
szére. 2. A hajók mesterséges vontatásá-
nak gazdasági és műszaki tanulmányo-
zása. Módszerek a hajóknak a zsilipeken, 
hajóemelőkön, le j tős síkokon stb. legcél-
szerűbb átszállítására. 

Ezeken kívül tanulmányok t á rgyá t ké-
pezi : 1. A folyók táplálásának f o r r á s a i ; 
a víz mozgásának fe l té te le i ; a folyók víz-
tömegét befolyásoló tényezők. Vízügyi 
törvényhozás. 2. A belhajózási s ta t iszt ika 
egységesítése, a különböző országok közt 

való összehasonlítás megkönnyítése szem-
pontjából . 

Magyarország a nemzetközi hajózási 
kongresszusokon 1892. óta, — amidőn a 
magyar kormány képviseletével a hajózási 
osztály akkori vezetője, egyesületünk je-
lenlegi elnöke bízatott meg, — minden-
kor megfelelően képviselve volt, s ez a 
képviselet jelentékenyen hozzájárul t 
ahhoz, hogy Magyarországnak a tengeri 
és belvízi hajózás és a kikötők építése és 
fölszerelése s a vízszabályozás és a hajózó 
csatornák terén való magas fej let tségéről 
az egész világ szakférfiai tudomást szerez-
tek. Az 1892. évi párisi hajózási kongresz-
szuson egyesületünk jelenlegi elnökének 
az a ldunai Vaskapuszabályozásról í r t dol-
gozata úgy a kongresszus vezetősége, min t 
a f r a n c i a köztársaság akkori elnöke (Car-
not) részéről is a legkitűnőbb elisme-
résben részesült, m i n t a kongresszus elnö-
kének Carnot köztársasági elnök előtt 
te t t ki jelentése szerint — a kongresszusra 
készült legjelesebb dolgozat. A kongresz-
szius vezetőségénél ekkor s ikerül t legelső 
ízben kieszközölni, hogy Magyarország — 
Ausztr iától elkülönítve, — min t önálló 
állam vétessék fel a résztvevő államok 
jegyzékébe s a magyar kormány képviselő-
jét a kongresszus egyik alelnökévé is meg-
választották. Egyesületünk elnöke ezután 
még az 1894. övi hágai , az 1898. évi düs-
seldorfi, az 1900. évi pár is i és az 1902. évi 
milánói hajózási kongresszusokon képvi-
selte a magyar államot, aiz 1908. évi szent-
pétervár i hajózási kongresszuson pedig két 
dolgozatával vett részt, melyek egyike a 
budapest i kereskedelmi- és ipari kikötő 
általa készített nagyszabású terveit , má-
sika a fiumei kikötőt s annak szintén ál-
tala készített kibővítési te rvei t ismertet te. 

A magyar szakfórfiaknak ezekem a nem-
zetközi kongresszusokon való részvétele, az 
ál taluk nemcsak a tárgyalások folyamán, 
de még inkább a magánérintkezésben a 
magyar viszonyokról és pedig nemcsak a 
szakkérdésekről, de poli t ikai , közgazda-
sági és kul turá l i s állapotokról is adott fel-
világosításai a magyar nemzeti érdekek-
nek nagy előnyére voltak. 

Mostani szétmarcangolt helyzetünkben 
s ádáz gyűlölettel el lenünk törő megrab-
lóink mindenfelé megnyilvánuló áskálo-
dásai, hamis információi a külföld meg-
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tévesztésére, ellenünk való hangulatkel-
tésre törő félrevezetései ellensúlyozása vé-
get t sokszorosan szükségünk van arra, 
hogy az ilyen nemzetközi összejöveteleken 
s épen ezen a londoni hajózási k o n g r e s -
szuson méltóképen részt vegyünk, s a ma-
gyar dunai hajózás prepondaranciájá<nak, 
Budapest nemzetközi dunaforgalmi cen-
trális jelentőségének ellenfeleink által 
kétségtelenül megkísértendő elhomáyosí-
tását igazságunk teljes erejével megaka-
dá 1 yozzuk. 

Mindezekre való tekintetből rendkívül 
fontosnak t a r t j u k , hogy a magyar állam 
ezen a kongresszuson magát minél impo-
záinsabban képviseltesse. S evégből egyesü-
letünk elnöksége részletesen indokolt fel-
ter jesztést intézet t a külügyi- és keres-
kedelemügyi", a földművelésügyi- s a bel-
ügyminiszter urakhoz, kérve, hogy a kon-
gresszuson leendő megfelelő képviselteté-
sünk i ránt intézkedni méltóztassanak, ami 
•— rmél jük — meg is fog tö r ténni . — De 
ezenkívül igen fontosnak tar tanok, hog.% 
Budapest Székesfőváros s hajózási válla-
lataink szintén gondoskodjanak méltó 
képviseltetésükröl. E célból mindenek-
előtt a kongresszusra való meghívás esz-
közlendő ki a hajózási kongresszusokat 
előkészítő állandó bizottság központi iro-
dájától (Buíreau Éxécutif de l 'Association 
Internat ional Pe rmanen t des Congrés de 
Navigat ion. Bruxelles, Secretar iat Géné-
ral Rue de Louvain 38 .— Elnökök: Helle-
pu t t e volt miniszter és Dufourny , főt i t -
kár : Lambin) . 

Jugoszlávia tengerészete. Tudvalevő, 
hogy a jugoszlávok a fiumei kikötőnek 
horvá t terüle ten épült egyik medencéjét, 
az ú. n. Baross-kikötőt maguknak foglal-
ták le. Ebbe azonban F i u m e nem nyugo-
dott bele s ennek birtoklása már több íz-
ben fegyveres konf l ik tusra vezetett. Most 
a jugoszlávok Martinschizzában, ahol a 
fiumei vesztegzári kikötő volt, szándékoz-
nak kereskedelmi kikötőt építeni. — 
Amint a „Rivis ta M a r i t h i m a " í r ja , a ju-
goszláv kormány szerződést kötött Miha-
novics buenos-ayresi hajótiuilajdomossal 
egy transoceáni hajózási vállalat létesíté-
sére 30 millió dinár alaptőkével. A válla-
lat rendszeres személy- és á rú já ra toka t 
ta r tana fenn Jugoszlávia és Brazilia, 
Uruguay valamint Argent ína között. Mi-

hanovics Dalmáciából származott át Ar-
gentínába, ahol nagy hajózási vállalatot és 
ha jógyára t létesí tet t . Mintegy 20 évvei 
ezelőtt a magyar kormánynál is puhato-
lódzott egy Fiume-Argent ina közötti lé-
tesí tendő ha jó já ra t berendezése i r án t , de 
mivel akkor az „ A d r i a " ós a „Lloyd" bra-
zil ha jó jára ta i ezt a viszonylatot a for-
galmi szükségleteiknek megfelelőleg ki-
szolgálták. Mihanovich ajánlata tá rgyta-
lan volt. 

A jugoszláv kormányt a t engeren tú l i 
kivándorlás kérdése is élénken foglalkoz-
t a t j a . A kormány ezt a nemzeti hajózás 
számára kívánja biztosítani s a kivándor-
lókat kötelezi, hogy csak jugoszláv kikö-
tőkben hajózhatnak be. 

A buccarii tengerészeti akadémia régi 
iskolahajója a Villa Velebita (326 tonnás, 
6 tmf . sebességgel) a múl t évben 33 nö-
vendékkel t a n u l m á n y i körút a t t e t t 
a Földközi tengeren s meglátogatták Spa-
lato, Messina, Nápoly, Genua, Marseille, 
Gibral tár , Algir , Malta és K o r f u kikö-
tőket. 

A hamburgi kikötő forgalma. A ver-
saillei békeszerződés a német kereske-
delmi tengerészetet is pusztulásra Ítélte. 
A német hajózási vállalatok legértékesebb 
ha jó i t elszedték, a német tengerentú l i for-
galmat gúzsba akar ták kötni. De hát a 
német energia az entent minden mester-
kedésén győzedelmeskedni látszik, örven-
detesen igazolja ezt a hamburgi kikötő ha-
jóforgalma, mely már nemcsak elér te a bé-
kebelit, de azt túl is szárnyalta. Hogy 
csak egy hónap forgalmát vegyük össze-
hasonlításul, a „Rivisa M a r i t t i m a " köz-
lése szerint pl. a kikötő május havi hajó-
forgalma t. i. a kikötőbe érkezett s onnan 
k i f u t o t t hajók száma és tonna ta r t a lma a 
következő volt: 

Hajók száma Tonnatartalma 

1913 2604 2.475,533 
1010 411 297,516 
1020 824 622,498 
1021 1214 1.273,930 
1022 2592 2.569,529 

A mult évi m á j u s hóban tehá t a kikö-
tőbe beérkezett s onnan k i f u t o t t hajók 
tonnatar ta lma már i s 9496 tonnával meg-
haladta az 1013. év ugyané hónapjának 
hajóforgalmát . 
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A német hadiflotta tengeralattjáró ha-
jói tudvalevőleg óriási puszt í tásokat vé-
geztek a háború folyamán az ellenséges 
hajók között. A németek ál ta l sz in te a 
végletekig vi t t kérlelhetetlen tengerala t t -
j á ró háború volt színleg az oka Amerika 
akt iv beavatkozásának. A háború kitörése-
kor 1914. augusztusban Németországnak 
mindössze 2.0 tengera la t t já ró naszádja 
volt. s ezeik építésére csupán a Ivrupp-cőg 
tu l a jdoná t képező kiéli Germán ia hajó-
gyár s a danzigi arzenál volt berendezve. 
A háború fo lyamán ezeken kívül a ham-
burgi Blohm és Yoss, a hamburg i Vulkán 
s a brémai Vulkán ha jógyáraka t rendez-
ték be erre a célra, sőt 1918-ban m á r több 
kisebb hajógyár is kapott megrendelése-
ket. A háboirú a la t t 345 ú j t engera la t t j á ró 
készült el, fo lyton nagyobbodó tonna ta r -
talommal, fokozottabb tüzérségi fölszere-
léssel és tel jesí tő (képességgel. Ezek legen-
dás harci műveletei a német hadi tengeré-
szet történetének fényes lapjai t képezik. 
A németek azonban még tovább kívánták 
fej leszteni ezt a had iha jó t ipus t ú g y szám 
bam mint akcióképességben. A hajógyá-
rakban a fen t i számon felül még 224 da-
rab volt építés, i l letve fölszerelés a la t t s 
ezekhez 1918-ban még 220 darabot rendel t 
a .német admiral i tás . — S a versail l i béke-
szerződés mindezt puszítulásira í t é l t e 

A tengeri háború személyzeti veszte-
ségeiről megjelent kimutatásiból érdekes-
nek t a r t j u k közölni a következő ada toka t : 
A f r anc i a haditengerészet vesztesége 1914 
augusztus 2-ikától 1919 október 24-ig: 
6300 halott és 5087 el tűnt . A veszteség 
7-4%, míg a szárazföldi hadseregnél 16-83 
százalék. — Sokkal nagyobb az angol 
haditengerészet vesztesége és pedig 34.483 
ember, melyből csupán a ju t l and i ütkö-
zetre 0688 ember esik. — Az amer ika i 
haditengerészet vesztesége 1035 h a l o t t ; az 
olaszé 3169 halot t . A német hadi tengeré-
szet vesztesége 34.847 ember, de ebbe a be-
tegségben elhaltak is be vannak számítva. 
Végül a f rancia kereskedelmi tengerészet 
vesztesége 1509 ember. 

Az orosz viziutak kérdésével igen be-
hatóan foglalkoznak most Németország-
ban. A háború előtt tudvalevőleg erősen 
hangoztatot t jelszó volt Németországban 
a Hamburg-Bagdad, vagyis Németország 
közvetlen kapcsolata, a kontinensen át Kö-

zép-Ázsia szívével. A németekre ® velük és 
á l ta luk ránk nézve is oly szerencsétlenéi 
végződött háború elvágta a H a m b u r g -
bagdadi ú ta t s kiszorí tot ta Németországot 
Ázsiából. A német energia azonban ebbe 
nem nyugszik bele, de keres ú t a t és mó-
dot, hogy más úton, de mégis oda jusson, 
s ez a másik út Oroszországon át vezet. A 
német-orosz kereskedelmi tárgyalások so-
rán ez a kérdés is megoldást fog nyerni . 
A német á rúk Pé te rvá ron át az orosz bi-
rodalom belsejébe s onnan majd Közép-
Ázsiába is e l ju tha tnak. Oroszországnak — 
tudvalevőleg — már jó ötven éve Pé te r -
vártól kiindulólag közvetlen víziút i ösz-
szeköttetése van a Newa folyón át a 
Wolga nagy vízrendezésével. Ezek a csa-
tornák ma is jó ál lapotban vannak s kö-
zépnagyságú hajók rendesen közlekedhet-
nek r a j t uk . Pétervár tól Ast rachánig min t -
egy 3000 ikm. hosszú ha jóút áll rendelke-
zésre, amelyen a legkisebb vízmélység 
1-8 m., úgy hogy ezeket kisebb gőzösök és 
egész vontatmányok akadlytalanúl hasz-
ná lha t ják . Ezenkívül van még egy vízi-
út i összeköttetés a Kele t i - és a Káspi- ten-
ger közt a Tichniss-féle csatornahálózat 
ú t j án , amely azonban csekély vízmélysé 
généi fogva inkább csak a belforgalom cél-
ja i ra alkalmas, de így is nagy a jelentő-
sége. — Az oroszok — úgy látszik — a 
németek segítségével, most a víziforgalom 
fejlesztésére fektet ik a fősúlyt, mer t a 
teljesen tönkrement vasútak helyreállítása 
s a kellő üzemi fölszerelésekkel való ellá-
tása óriási költséget és hosszú időt igé 
nyelne, míg a víziútak elég jó karban van-
naik s nem sok javítás kell ra j tuk , hogy 
egy gőzös a Keleti tengerről a Kaspi-t fi-
hoz jusson. Ezzel a német kereskedelem 
is megszerzi a közvetlen kapcsolatot a 
Kaspi- tő vidékével s innen Középzsiával 

Tudvalevő ugyanis, hogy a mai Orosz-
ország éppen Középázsiában rendkívül i 
pol i t ika i befolyáshoz ju to t t . Ő dominál 
most Turkesztánban, . Chivában, Buchá-
rában, észak- és közép Perzsiában s bizo-
nyos tekintetben Afghanisztánban is, 
Oroszország ezt a pol i t ika i állását azonban 
csak úgy t a r tha t j a meg, ha ezeket a vidé-
keket el tudja lá tni a nekik szükséges 
gyártmányokkal, s e tekinte tben Oroszor-
szág Németország gazdasági segítségére 
számít. Az ú j német-orosz kereskedelmi 
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szerződésben épen e r re való tekintetből a 
német árúknak Oroszországon át Közép-
Ázsiába való bevitelére vonatkozólag 
messzemenő határozmányok foglal tatnak, 
i t j perspektívák nyi lnak meg ezzel a né-
met-orosz forgalom részére s úgy H a m -
burg, min t a német keleti tenger i kikötök 
már is élénken érdeklődnek ezen forga lmi 
reláció i rán t . 

Nagyon fontos az orosz víziútaknak 
mielőbbi helyreáll í tása az orosz fekete 
tengeri forgalom szempontjából is. Euró-
pai Oroszországnak a világforgalomba 
valí> bekapcsolódása ugyanis legtföképen 
a Fekete tengeren át következtet ik be. Ez 
az a lap ja annak az érdeklődésnek, mely-
lyel Oroszország a Iveleti- és a Balkán-
kérdés i r án t viseltetik s az az erélyes be-
avatkozás, melyet az oroszok a lauisannei 
konferencián a Dardanel lák konf l ik tusá-
ban a törökök érdekében k i fe j te t tek . I n -
nen magyarázható a török felszabadulási 
harcoknak és diplomáciai erőfeszítések-
nek az oroszok részéről tapasztal t ener-
gikus támogatása is. Oroszországnak a 
Fekete- tengeren át a világforgalomba való 
bekapcsolódása ú j i rányba fog ja terelni a 
mai Feke te tengeri fo rga lmat is, mer t az 
a forgalom, melyet ma idegen tengeri ha-
jók bonyolítanak le a Fekete tenger ki-
kötőiben, át fog terelődni az oroszországi 
viziútakra s az orosz termények ezeken át 
hamarabb el jutnak a német kikötőkbe, 
miint Euópa körülhajózásával Angliába 
vagy Franciaországba s viszont a német 
ipari gyár tmányok hamarább jel jutnak 
ezen az úton nemcsak Oroszország, de Kö-
zép-Ázsia szívébe is. 

Még közelebb hozná Oroszország bel-
sejét és Közép-Ázsiát Németországhoz az 
a vízi-út — melynek tervei t a lübecki ke-
reskedelmi kamara már el is készítette -— 
amely a Kelet i - tengert közvetlen vízi-úti 
kapcsolatba hozná a Fekete- tengerrel , 
vagyis Rigából Chersonig- vezetne. Ez a 
terv különben már igen régi keleü s tu -
domásunk szerint ezzel a mul t század 
SO-as években Türr tábornok — aki a Pa-
nama- és korint-husi t enger i csatornákat 
is kezdeményezte — szintén behatóan fog-
lalkozott. Ennek a nagy víziút-hálózatnak 
Oroszországra nézve óriási jelentősége 
lenne s ebből mindenesetre Németország 
is kivenné a részét De ennek a megvaló-

sítása végett évek hosszú sorának intenzív 
munkájára lenne szükség. Oroszország 
új jáépí tésé t ez a Riga-Chersoni vízi-út 
rendkívüli módon hivatva volna előmoz-
dí tani s minthogy ez Németország gaz-
dasági ta lpraál l í tásának is igen jelenté-
keny tényezőjévé válnék, remiélni lehet, 
hogy ez a kettős érdek a német energia 
hathatós segítségével minden nehézség 
dacára is megvalósítja ezt a nagyszabású 
tervet — s akkor a Hamburg-Bagdad közt 
tervezett kont inentál is közvetlen kapcso-
lat helyébe lép a Németországra nézve 
még előnyösebb Hamburg—Riga—Cher -
son közötti vízi-út s eeen á t Közép-Ázsia 
bekapcsolódása a német-orosz forgalmi és 
kereskedelmi relációba. 

A helsingforsi f inn tengerkutató-in-
tézet — amin t a hozzánk beküldött rend-
kívül érdekes jelentésekben olvassmk — 
1919-ben vet te fe l ú j r a a háború által 
megszakított t engerkuta tása i t . Az 1919. 
és 1920. év tu la jdonképen az e téren való 
új jáépí tésnek volt szentelve. A régi háló-
zat helyreáll í tásával kapcsolatosan ezek 
k i ter jedt kiegészítése is megtör tént , úgy 
hogy a háború előtt fenná l lo t t 12 állomás-
sal szemben 2-7 éves állomás szerveztetett 
a világító tornyokkal kapcsolatban. A vi-
lágító hajókkal kapcsolatos nyár i állomá-
sok azonban még nem működhet tek ren-
desen, mer t egy részük a háború folytán 
idegen helyen működött . Az állomásokon 
naponkint észlelték a felszíni hőmérsékle-
tet és sótartalmat, emellett meghatározott 
helyeken mélységméréseket végeztek s a 
mélységi hőmérséklet és sótartalom ész-
lelését. Ezekből összeállították a napi- és 
havi átlagokat. Az éves állomásokon az 
észleléseket a pairtról vagy egy hidról vé-
gezték, minélfogva ezek nem mentesek a 
helyi befolyásoktól, a nyá r i állomásokon 
azonban csolnakról eszközölték a mérése-
ket, úgy, hogy ezek eredményei a környező 
tenger vízének állapotát híven fe l tünte-
tik. — 1921-ben egy hosszabb és egy rövi-
debb t a r t amú idősizakos thalassológiai ku-
ta tás t végeztek. Télen, február 20—30 
közt a Sampo nevű jégtörőhajóval Hel-
singfors és Reval között oda és vissza a 
finn tengeröblön észlelték a víz hőmérsék-
letét, a sótar ta lmát és chemiai összetéte-
lét, több felszíni vízpróbát is vettek s 
emellett a ny i l t tengeren a jégviszonyokat 
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is tanulmányozták. — Tavasszal május 
8-tól június l - i g egy hosszabb t a r t amú 
időszakos kutatást végeztek, de a még 
mindig fennfogó aknaveszedelem mia t t a 
finn tengeröböl déli részét és a Kele t i ten-
gert nem kereshették fel . A bot t in i ten-
geröbölben hosszában és keresztben 42 ál-
lomást kutat tak át, — Ősszel hasonló ku-
ta tás t terveztek, de a Nau t i lus nevö kuta-
tógözös megsérülése mia t t ez e lmaradt s 
csupán Ixpila ós He l s ing fo r s között a 
par tment i gőzösről ku ta tha t t ak át nov. 
í>—18. közt öt állomást. — 1922-ben csu-
pán egy nyí l t tengeri időszakos kuta tás t 
végeztek és pedig má jus 24-től j ún ius 
22-ig. A tula jdoeképeni nyil t t enger i ész-
lelés május 26—28-án a finn tengeröböl 
keleti részén s június 4—9-én az Alaud-
teugeren és bot tuni tengeröbölben tör tén t 
ós pedig 51 ponton a mélységekből is vett 

víz hőmérsékletét, só- és oxigén tatalmát , 
átlátszóságát és színét észlelték és pedig 
színfi l toráló nélkül, valamint ibolya, kék. 
zöld és vörös üvegen át, meghatározott látó-
mélységekben egy fehér-email korongon a 
tengerbe leéirő fekete belsejű csövön ke-
resztül, a felhőzés és tenger járás figyelem-
bevételével. Ezeken kívül rendszeres me-
teorológiai megfigyeléseket is végeztek. — 
Mindezen észleletek adata i t gondosan fel-
dolgozták s külön jelentésekben adták ki, 
melyek finn testvéreink ez i rányú tudo-
mányos munkálkodásának elismerésre 
méltó bizonyságai. — Rendkívül érdeke-
sek azok a beható tanulmányok is, melyek 
a hels ingfors i tengeröblök vízviszoynaival 
s a finn tengerpar t mentén a vízállások 
s a nyi l t tenger i áramlások észlelésével 
foglalkoznak. 

KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK. 

Zsebatlasz az 1923. évre. Szerkesztette 
dr . Teleki Pál gróf , dr . Bezdek József ós 
dr. K a r i János. K iad j a a Magyar Föld-
rajzi Intézet R.-T. 

Tervszerűen megállapított , egységes pro-
grammal jelent meg az évek hosszú sora 
óta közkedveltségű Zsebatlasz idei kötete. 
Azokat az eseményeket és problémákat 
igyekszik összefoglalóan a tör ténész és 
geográfus távlatából megvilágítani , ame-
lyeknek erősebb és gyengébb hu l lámai 
nemcsak a tanuló i f jú ságnak , de ál talá-
ban a művelt közönségnek az érdeklődését 
az utóbbi években lekötötték. Gazdag tar-
talmából kiemeljük dr . Oholinoky Jenő 
nagyérdekű át tekintését a fö ld ra jz fej lő-
déséről az utóbbi években, Ot t l ik György 
cikkét a török birodalom újjászületéséről , 
dr. Pröfhle Vilmosét a török f a j ébredésé-
ről, dr. Anderson Oszkárét a mai Orosz-
ország külső határa i ról és belső tagozódá-
sáról, dr. Fodor Ferencét az angol-szász 
nagyihatalmakról, dr . P a p p Károlyőt : a 
petróleum mint világpolit ikai és világgaz-

dasági tényező, dr. Kerekes Zoltánét: Ja -
pán és a világháború, dr. Teleki Pál grófét 
Európa ős Északamerika versenyéről Döi-
amerikáér t s Petróczy Is tvánét az aviatika 
korszakalkotó jelentőségéről. Szintén igen 
értékes cikkeket í r tak még bele dr. Pri t iz 
Gyula, dr. I lé thly Antal , Körösi Albin, 
dr. Vargha György, dr . Kar i János, 
dr. H e r m a n n Győző ős Incze Péter . A cik-
kek ,rendkívül érdekes oktató és szemlél-
tető térképekkel és grafikonokkal vannak 
ellátva, amelyek nagymértékben emelik a 
Zsebatlaszmak különben is igen becses tar-
talmát. 

Kogutowicz zsebatlasza az 1923. évre. 
Új sorozat. I I . évfolyam. Szerkesztette 
Ráthy Zsigmond ós Kogutowicz Károly. 
A Magyar Néprajz i Társaság emberföld-
rajzi szakosztályának kiadása. 

A győztes hatalmak által kierőszakolt, 
ú. n. „bőke"-szerződések Európa térképét 
teljesen megváltoztatták. De nemcsak si 
térképét, hanem az egyes országok gazda-
sági ős néprajzi viszonyait is. Ennek az 
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átalakul t Európának az ismeretére min-
den művelt embernek szüksége van, a ta-
nuló i f j ú ság részére pedig ez már azért is 
nélkülözhetetlen, mert a taní tás i vagy 
előadási anyagból nem szerezhet ilyen 
összefoglaló képet. Ezeket a kézi- és tan-
könyvekből természetszerűen meg nem sze-
rezhető tudnivalókat t á r j a az olvasó elé ez 
a mintaszerű szép térképeikkel és grafiko-
nokkal gazdagon fölszerelt Zsebatlasz, 
mely valóságos kincsesháza Európa föld-
rajzának s a magyar tudományos, illetve 
ismeretterjesztő irodalomnak — úgy tar-
talmánál, min t kiál l í tásánál fogva —• 
szinte kimagasló eseménye. A zsebatlasz-
nak különös érdekképessége már a naptár i 
rész is, mely napról-napra közli a magyar 
tudomány, irodalom és közélet kiválósá-
gainak születési és halálozási idejét. Az 
első cikk — mintegy bevezetőül általános 
á t tekintés t n y ú j t Európáról s tu la jdon-
képen magyarázatául szolgál anmak a rend-
kívül érdekes 65 térképnek, amelyek 
Európa poli t ikai , föld- és néprajzi , ter-
mészeti, gazdasági, műveltségi stb., stb. 
viszonyait szemléltetöleg bemutat ják . Ez 
u t án következik az egyes országok ismer-
tetése 19 térképpel, záradékul Európa 
színes térképével. Európa országainak 
stat iszt ikai táblái s különfé le grafikonok 
egészítik ki a széles látókörű alapos tu-
dással, rendkívül nagy szorgalommal —-
mondhatnók szeretettel összeállított év-
könyvet, mely megérdemelné, hogy a kül-
föld tudományos körei és szakfolyóiratai 
is tudomást vegyenek róla. 

Auf See unbesiegt. Er lebnisse im See-
krieg, erzáhl t von Mi tkámpfern . Heraus-
gegeben van Eberhard von Mantey Vice-
admiral a D. — I. F . Lehmanns-Verlag. 
München, 1922. 2-ik kötet 29 elesett hős 
arcképével. 

Az a kedvező fogadtatás, melyben ezt a 
német nemzeti önérzetet mél tán emelő mű-
nek az első kötetét a vi lág németje i része-

g í t e t t ék , szinte hangosan követelte a foly-
tatását . Az első kötetet A Tenger 1922. évi 
I — I I I . füzetében már behatóan méltat-
tuk. Amit ot t a műről jellemzésképen el-
mondottunk, teljesen rái l l ik erre a máso-
dik kötésre is. Ez is valóságos hőskölte-
mény; a lelkekbe markoló hangulatos le-
írása a soha sehol le nem győzött német 
haditengerészet szinte regékbeillő csodás 

hőstetteinek, a német rajongó hazaszere-
te t . a halált megvető önfeláldozás, a tüne-
ményes harci takt ika soha el nem homá-
lyosítható, sőt a messze jövőbe bevilágító 
megnyilvánulásainak. A német hadi f lo t ta 
fényes sikereinek színes leírását n y ú j t j a 
ez a kötet is, melynek minden egyes feje-
zete, m i n t valami érdekfeszítő kalandos 
elbeszélés, teljesen leköti, magával ragadja 
az olvasót. 

A könyv két fejezete beninünket is kö-
zelebbről érdekel, mert. a magyar-osztrák 
f lo t ta két dicsőséges hadi tettének n y ú j t j a 
rendkívül érdekes leírását. Az egyikben 
Wulff Oláf magyar sorhajókapi tány, a 
dunai f loti l la hadműveleteit í r j a le, a má-
sikban Heyszler ellentengernagy", a Hel-
goland nevű cirkáló volt parancsnoka az 
Adr ián az o t rantoi szorosban Horthy Mik-
lós el lentengernagy vezérlete a la t t végre-
h a j t o t t dicsőséges hadműveletet ismertet i . 
Ez a két cikk már magában véve is megér-
demli, hogy rokonszenvvel üdvözöljük a 
könyv megjelenését. 

Wie wir uns zur Fali ne dttrchschlúgen. 
Erlebnisse von Aiuslanddeutsohen und 
Seeleuten im Weltkrieg. Hera.usgegeben 
von Gustav v. Dichhuth-Harach, General 
der In fan te r i e , 23 munkatárs arcképével. 
J . F. Lehmanns Verlag, München, 1922. 

Hősmondák a világháborúból. Mondák-
nak tetszenek, pedig élő valóságok, de 
szinte oly hihetetlenek, hogyha nem tud-
nók, hogy tényleg megtörténtek, mesék-
nek kellene t a r t anunk a n é m e t hazafias 
lelkesedésnek azokat a vakmerő, kalandos 
és hősi elszántságról tanúskodó te t te i t , 
melyekkel a külföldön, hazájuktól az el-
lenségek ál ta l elzárt területen é l t németek 
minden akadályon keresztül törve, a né-
met zászlók alá a halál torkába siettek. 
Az akaraterőnek és a vakmerőségnek mi-
csoda rendkívül i mértéke kellett pl. ah-
hoz, hogy valaki az a rgent in ia i folyókon 
csolnakon szökve, vagy f r a n c i a katonai 
vonatokon megbújva, Franciaországon ke-
resztül jussán a német f r o n t r a , vagy hat 
hé t en át egy tehergőzös rak tá rában elrej-
tőzködve, a felfedezéstől ret tegve, abban 
a ret tenetes t ropikus hőségben, teljes sö-
tétségben, ké t r é t görnyedve, tegyen meg 
egy tengeri u ta t . Bámulatos, hogyan lo-
het ilyet kibírni . Vagy mi t szóljunk ahhoz 
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az elszántsághoz, amellyel egy német, tü-
dőgyulladással, .egy vi tor lás (naszádon átkél 
az Óceánon, miközben a v ihar a ha jó egyik 
sarkából a másikba dobálja. Egyik csodá-
sabb, mint a másik. S miér t mindez? 
Azért , hogy dacolva minden veszéllyel, 
örömmel és büszkeséggel odavigyék életü-
ket a német hazáért és dicsőségért a lö-
vészárokba. I lyen férf iakról regél ez a 
könyv. Mind hősök ők, mind németek. — 
A túlerő s a kommunis ta aknamunka idő-
legesen letörhet te ezt a népet , de a német 
energia előbb-utóbb győzedelmeskedni fog. 

Der Krieg zur See 1911f—1918. 
Herausgegeben vem Marine-Archiv. Band 
3. Der Kr ieg im Nordsee. Bearbe i te t von 
0. Groos, Korve t tenkapi tán . E. S. Mit t -
ler u. Sohn, Berl in. 

A német admiral i tásnak Mantey E . al-
tengernagy vezetése a la t t hivatalos adatok 
a lapján készült nagyérdekű kiadványából 
ez a harmadik kötet, mely az északi ten-
geren 1914 novembertől 1915 február ele-
jéig lefolyt hadimüveletekeít t á rgya l ja , 
30 térkép, számos táblázat, vázlat és egyéb 
melléklet kíséretében. A Tenger olvasóit 
a háború folyamián ál landóan tájékozhat-
tuk nagyáltalános9ágban ezekről a t enger i 
hadműveletekről s ezért bizonyára érdek-
lődni fognak ezeknek részletesebb leírása 
i rán t , amit ez a nagy alapossággal, de 
amellett érdekfeszítő modorban megí r t 
könyv nyú j t az olvasónak. 

Fajok harca a Duna-menti Európá-
ba n címmel rendkívül érdekes könyvet 
ír t olasz nyelven Attilio Tamaro. Könyv-
vében külön fejezetet szentel az összeom-
lott osztrák-magyar monarchia romja in 
keletkezett utódállamok legújabb tör ténel-
mének. Magyarországgal 10 fejezetben 
igen behatóan, alaposan és rokonszenvesen 
foglalkozik. Utolsó fejezetében le lkünkre 
k ívánja kötni, hogy bármiképen is alakul-
jon a helyzet, nem fo ly t a tha t j uk azt az 
ú t a t , melyen most ha ladunk, ami magya-
r án mondva azt jelenti , hogy „lasciate 
ogni speranza", vagyis nyugod junk bele 
mai szétdaraboltságunkba. Ezt — úgy 

látszik — azért is szükségesnek t a r t j a 
hangsúlyozni , mert a m i n t enyhe apre-
henzióval tapasztalja, F i u m é t illetőleg a 
magyar igények ellentétbe kerülnek az 
olasz érdekekkel. Ezt a benyomást nye r t e 
ugyanis ama cikkek és deklarációk elol-
vasása u tán , amelyek a nem lohadó t i l t a -
kozást dokumentáló „A Tenger" c. folyó-
i ra t 1920. júniusi és 1921. áprilisi számá-
ban az adr ia i kérdéssel kapcsolatban nap-
világot lá t tak. — Rendkívül örvendünk, 
hogy Olaszországban i ly nagy tekinté lyű 
s velünk rokonszenvező író, mint Attilio 
Tamaro figyelemmel kisér i egyesületünk-
nek az adr ia i kérdésben „A Tenger'-h&n 
kifejezésre ju tó ál láspontját , szükségesnek 
t a r t j u k azonban olasz bará ta ink megértő 
figyelmét a r ra i rányí tani , hogy ha F i u m e 
sorsa komolyan a szívükön fekszik, be kell 
látniok, hogy a Magyarországtól elszakí-
tot t F i u m e tespedésre és pusztulásra van 
hárhozta tva s előbb-utóbb áldozata lesz a 
szláv áradatnak, míg a magyar ura lom 
alat t F i u m e nemcsak óriási méretekben 
fej lődöt t , vagyonosodott, tekinltélyes ki-
kötővárossá lett, de olaszságát is épen a 
magyar kormányzat óvta meg az elsorva-
dástól. Olaszország, — mellyel F i ú m é -
nak m i n t kikötővárosnak semmiféle kap-
csolata sincs s amelyhez csak a fiumei 
olaszsággal való nemzeti közösség révén 
ragaszkodik — minden jóakara t mellett is 
előbb-utóbb kénytelen lesz F iumét magára 
hagyni, s ha Magyarországgal való kap-
csolatát rövidesen vissza nem áll í t ják —-
amit az olaszoknak, iha komolyan érdek-
lődnek F i u m e sorsa i r án t , nem elgán-
csolni, de előmozdítani kellene — rövide-
sen be fog következni F i u m e elhorvátoso-
dása s amin t a X I X . század első felében 
még olasz nyelvű szomszédos Buccari és 
Por to ré városokból tiszta horvát Bakar és 
Kral jevica lett, úgy lesz majd az olasz 
Fiuméből is (ha nem akar Magyarország 
corpus separatuma és a Szent korona leg-
drágább gyöngye lenni) horvát Rieka. 
S ezért mi csak azt mondhat juk , olasz ba-
rá ta inknak és a fiumánóknak: Videant 
consules! 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület. Bethlen-nyomda r,-t. Budapest. (Fel. vez. : Székely A. Antal.) 
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