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AZ ELNÖKSÉG AJÁNLJA

Beköszöntő

A programokkal teli mozgalmas nyári hónapokat nyugalmasabb őszi időszak követi klubunk életében. Az
elkövetkező negyedévben – havi rendszeres klubelőadásaink mellett – elsősorban a társszervezetek rendezvényein jelenünk meg, amelyek közül most a Duna-parti tengerészemlékmű és Dr. Lengyel Árpád hajóorvos sírjának szeptemberben esedékes megkoszorúzását ajánljuk a Tisztelt Tagok és Olvasók figyelmébe.

Kedves Tagok,
Tisztelt Érdeklődők!
2009. második negyedévében a korábban tapasztalatakhoz hasonló érdeklődés nyilvánult meg
klubunk
tevékenysége
iránt. Tagságunk száma
nőtt – ezúttal igazi hajóst,
ifj. Mészáros Györgyöt, a
m/s SOPRON I. géptisztjét
köszönthetjük
tagjaink
között – s kiállításainkra is
igényt tartanak: szeptember végén Baján, a Vízügyi
Főiskolán kell bemutatnunk egyetemes és magyar hajózástörténeti tárlatunkat.
Örömteli
az
érdeklődés és megtisztelő
a
feladat.
Igyekszünk
megfelelni a kihívásnak.
Az előző negyedévben
számos vidéki programon
vettünk részt. Ezekre nem
jutott el minden klubtag
(különösen az idősebbek).
Rájuk
is
gondoltunk,
amikor a rendelkezésre
álló bőséges képanyag felhasználásával a második
negyedéves hírlevelünket
egy
kicsit
bővebbre
szabtuk és az események
szóbeli ismertetése mellett
igyekeztünk a látványt is
felidézni. Azonban oly sok
minden történt velünk az
elmúlt negyed évben, hogy
a számos esemény miatt
hírlevelünk a megszokottnál négy extra oldallal
hosszabb lett.
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Gramantik Angéla:
Ungvár
A tenger zúgott. Tarajos hátán
Suhant a hajó, a büszke szép.
A kötelesség útjain vitte
Tizenkét jó tengerész életét...
Magyar életét.

TENGERHAJÓZÁSI VILÁGNAP
EMLÉKEZÉS A TENGER MAGYAR HÖSEIRE
2009. SZEPTEMBER 27.

A hajót leste a megbújt Halál.
Sirályok vágták a vihar egét...
A tűz és víz együtt követelte
Tizenkét jó tengerész életét...
Magyar életét.
A tajtékzó, ködös vizek felett
A Sors nyújtotta ki véres kezét
Hörögve zúzta össze a hajót és...
Tizenkét jó tengerész életét...
Magyar életét.
Hullámok hátán táncol a Végzet
A szél fújta halálos énekét...
Smaragd sírjába vitte a hajó
Tizenkét jó tengerész életét...
Magyar életét.
Miatyánk Isten, ki vagy a Mennyben
Szenteld meg a Célt és Hű Eszközét
Fogadd el és áld meg kegyelemmel
Tizenkét jó tengerész életét...
Magyar életét.

A nemzetközi Tengerészeti Világnapot az ENSZ tengerhajózási szervezetének javaslatára a tagállamokban
évente szeptember utolsó vasárnapján ünneplik. A hazai központi megemlékezések helyszíne a budapesti
Dunakorzón álló tengerészemlékmű, amely nem más, mint a második világháborúban elsüllyedt UNGVÁR
Duna-tengerjáró hajó horgonyának másolata (az eredeti horgony a katasztrófa után 1941-ben felavatott
UNGVÁR-emlékmű része volt, a jelenlegi emlékművet 1993-ban állította a Magyar Tengerészek Egyesülete).
A háborúban a magyar Duna-Tengerhajózási Részvénytársaság, röviden a DETERT hajóit a Krímben rekedt
német hadsereg vette igénybe utánpótlás-szolgálatra a Fekete-tengeren, ahol súlyos veszteségeket szenvedtek: előbb a DUNA, majd 1941. november 9-én Odesszától délre az UNGVÁR is aknára futott. A rakományát képező több száz tonnányi repülőbomba és benzin felrobbanása milliárdnyi darabra tépte a hajót (lásd
fent Anton Ramberg festményét). Halálát lelte tizenkét magyar tengerész, Milassin Lajos tengerészkapitány,
hajóparancsnok, 28 német katona, öt tiszt és egy korvettkapitány. 1943. január 22-én a KOLOZSVÁR Dunatengerjárót is támadás érte: a Fekete-tengeren megtorpedózta egy szovjet tengerészeti repülőgép. A súlyosan sérült hajót felvontatták Budapestre, ahol javítása a háború végéig nem fejeződött be. A fővárosi megemlékezések során koszorúzásra kerül sor a Kerepesi úti temetőben Dr. Lengyel Árpád, az 1912-ben elsülylyedt TITANIC angol óriásgőzös túlélőit kimentő CARPATHIA hajóorvosának sírjánál.
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MÓVÁR, 2009
Idén április 17-19 között tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre Mosonmagyaróváron, a Nyugat-Magyarországi
egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar épületében a Nemzetközi Modell- és Makettverseny, amelyre Klubunk
is meghívást kapott.
A verseny történetében minden év a versenyzők, a nevezett alkotások és a látogatók számának gyarapodását hozta. Idén már
2 700 alkotást neveztek összesen 38 országból, köztük Finnországból, Görögországból, Írországból, Norvégiából, de olyan
egzotikus helyekről is, mint Brazilia és Taivan.
Tagjainknak nagy megtiszteltetés volt a nemzetközi mezőnyben
versenyzőként részt venni, illetve a hajós szekció alkotásainak
értékelésében versenybíróként közreműködni. Az értékelők közt
ott volt Bicskei János titkár és Dr. Pék György tagtársunk, a mikor modellek éles szemű és biztos kezű készítője.
A klubtagok közül Bechler József, Hajba László, Tuska Lajos és
Varga János mérette meg magát a versenyben, néhányan pedig – mint Dr. Csák Zsolt és Valentinyi Gyula – versenyen kívül
mutatták be alkotásaikat.
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A klubtagok alkotásai közül Bechler József CUTTY SARK-ja (fent) –
amely már a szolnoki makettkupán is 98%-os teljesítménnyel mesterlevelet biztosított alkotójának – aranyérmet, Hajba László SZOVREMENNIJ-e,
Tuska Lajos CACAFUEGO-ja (fent) és Varga János német aknásznaszádja (lent) pedig ezüstérmes lett, illetve a zsűri különdíját kapta.

Mosonmagyaróváron a klubtagok alkotásain kívül sok érdekes és látványos
modellel találkozhattunk. Itt és a következő oldalon ezekből adunk ízelítőt. Az
egyik gyöngyszem a SOVEREIGN of
the SEAS volt (balra), a modern hajók
közül pedig a QUEEN MARY 2 (lent).

3.

2009. évfolyam, 2. szám

Rendezvényeink

Fabrizio Faggion és Giacomo Del Paolo
diorámája a Shingle-hadművelet során a
Péter-öbölben 1944 januárjában végrehajtott
szövetséges partraszállásról készült (fent).
A belső világításnak köszönhetően még a
partraszálló hajó belseje is látható volt. Az
aprólékos kidolgozás általánosan tetszett.

A vitorlás szekcióban is szép számú
alkotást neveztek.

4.

Egy XV. századi kínai bahocsuan épülő modellje.
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MAKETT- ÉS MODELLKIÁLLÍTÁS NAGYKANIZSÁN
A budapesti SUGÁR üzletközpontban megrendezett tavalyi nagysikerű makett- és modellkiállítás visszhangja vidékre is elért. Milassin Tamás, a nagykanizsai MM média- és reklámügynökség vezetője ezért a
mosonmagyaróvári verseny után felkérte a résztvevő hazai makett- és modellklubok képviselőit, hogy a
klubtagok alkotásainak legjavát a nagykanizsai Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban rendezett időszaki
kiállításon is mutassák be 2009. május 2-24 között. Klubunk történelmi vitorlásokkal, gőzhajókkal, valamint első- és második világháborús hadihajók makettjeivel, illetve a tavaly 160 éves magyar honvéd folyami hadihajózás ünnepségeire, illetve az idei leányfalui kiállításra készített, az osztrák-magyar haditengerészetet bemutató tablósorozatával vett részt a rendezvényen. A kiállításon megjelent klubok és szervezetek közül a TIT HTK biztosította a legtöbb kiállítási tárgyat – Bechler József, Hajba László, Dr. Hüvös
Ferenc, Dr. Pék György, Rober László, Somogyi Imre, Tuska Lajos, Valentinyi Gyula és Varga János alkotásait – amelyet Bicskei János titkár szállított oda és vissza. A bemutatott alkotások, továbbá a kiállítás
összefogottsága és áttekinthetősége nagy hatást tett a nagykanizsai szervezőkre. A helyi kulturális központtól ezért felkérést kaptunk, hogy egy önálló kiállítással is térjünk vissza hozzájuk az év folyamán. Felajánlották, hogy erre a célra külön kiállítóteret bocsátanak a rendelkezésünkre a megfelelő kiállítási infrastruktúrával együtt. A kiállítást Bechler József tagtársunk közreműködésével tartott látvány-makettezés
és Dr. Balogh Tamás elnök osztrák-magyar haditengerészetről szóló előadásai kísérték, amelyeket a
szervezők Somogy és a szomszédos megyék történelemtanárai körében is meghirdették, s amelyekről
felvételt is készítettek az iskolai történelem-oktatás támogatására. Köszönjük a meghívást, valamint a
szervezésben és a lebonyolításban részt vevő klubtagok segítségét!

Somogyi Imre bajnok HOOD-ja, amely a
tavalyi Stefánia-kiállításon is helyezést ért el.

5.
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A kiállítás számunkra is tanulságos volt. A Kanizsán rendelkezésre álló profi
rendezvénytechnikának leginkább az a viszonylag egyszerű – ennek ellenére
igen költséges (ezért számunkra nehezebben beszerezhető) – része hívta fel
magára a figyelmet, amely a tablók megfelelő és szakszerű elhelyezését biztosította. Ez a része a saját szervezésű kiállításainknak még kétségkívül hiányzik. Reméljük már nem sokáig.

6.
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Tuska Lajos munkáinak biztos ismertető jele az utolsó alkatrészig kézzel gyártott
egyedi munkák aprólékos kidolgozottsága, amely az 1:100 méretarányú SAN
FELIPE esetében is nyomon követhető (kis képek jobbra):

III. MAKETTINFO KUPA, JÁSZBERÉNY
2009. május 23-24-én került megrendezésre Jászberényben a Makettinfo Kupa a
Makettinfo honlapot szerkesztő lelkes csapat szervezésében, a honlapon keresztül csak
virtuálisan elérhető makettek és modellek immár harmadik alkalommal megszervezett
országos seregszemléje, ahol az érdeklődők a maguk fizikai valójában – testközelből is
– megcsodálhatták a honlapról már jól ismert és az először bemutatott alkotásokat. A
bemutatóra 200 makettet és modellt neveztek be. Tagjaink közül Bechler József és
Tuska Lajos történelmi vitorlásai, valamint Varga János naszádjai vettek részt a rendezvényen. A vitorlások kategóriájában Bechler József CUTTY SARK nevű klippere és
Tuska Lajos SAN FELIPE nevű XVIII. századi spanyol sorhajója (lásd fent és lent jobbra) aranyérmes, Varga János második világháborús német aknásznaszádja pedig
ezüstérmes lett. Gratulálunk a tagoknak!

HONVÉD AURÓRA SPORT EGYESÜLET NAPJA, ÓBUDA
2009. május 23-án a a Honvéd Auróra Sport Egyesület nyílt napot tartott Óbudán a
Hajógyári-szigeten. A rendezvényen klubunk is képviseltette magát. Tagjaink közül
különösen kitűntette magát Hocza István törzsőrmester, az alakulat tagja, aki a nyílt
napon az alakulat múzeumának a klubtagok modelljeivel kiegészített tárgyaiból rögtönzött kiállítást a látogatóknak. A rendezvény sikere a Klub, az Egyesület és a Zászlóalj
közötti jó szakmai és szívélyes személyes kapcsolatok erősítésének újabb fontos állomása volt. Köszönjük!

GYERMEK NAP, BUDAPEST
2009. május 31-én a Gyermek Nap budapesti rendezvényein Klubunk is részt vett. A
Kossuth téri rendezvényeken Bicskei János titkár és Hajba László tagtársunk segítő
közreműködésével a szakadó eső ellenére is mintegy 350 gyermek látvány-makettezett.
Az eredetileg előkészített 200 makett mellé ezért további 150-ről kellett gondoskodni!

7.
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A Múzeumok Éjszakáján a DEBRECEN (ex-KASSA) mellett a
SOPRON zuhatagi vontató és az AM-31 DUNAÚJVÁROS aknamentesítő naszád várta a látogatókat.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, 2009
2009. június 20-án, Szent Iván éjjelén a DEBRECEN (exKASSA), az „Öreg” fedélzetén ismét összegyűlt a hajósnép.
Egykori és aktív tengerészek, folyami hajósok, hadihajósok,
hajóimádók, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, hölgyek és urak
adtak találkozót egymásnak az idei Múzeumok Éjszakáján,
ahol a „Bödöncsónaktól az atomjégtörőig” tekintettük át a
hajózás történetét.
Hosszú előkészületek előzték meg a rendezvényt. Elkészítettük a
modelleket kísérő, a látogatókat vezető tematikus tablósort, kapcsolatba léptünk a hajómodellezőkkel és a társszervezetekkel,
míg végül több teherautónyi, összesen 145 hajómodell gyűlt
össze – Magyarországon nem volt még ekkora civil szervezésű
hajózástörténeti kiállítás – 60 vitorlással, 60 gőzhajóval, 15 óceánjáróval, 10 tengeralattjáróval. Öt civil szervezet (a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub
és a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány, a Bolyai Makett Klub, a
Cs. és Kir. Haditengerészet Egyesület, a Pelikán Makett Klub, a
Zebegényi Hajózási Múzeum), és magánszemélyek (a hírneves
Haris testvérek – Haris Lajos és Haris Ottó – Lukács Tamás, Dr.
Pap Gábor, Dr. Margitay-Becht András, Oroszi Marton György,
Sárhidai Gyula, Szabó Endre, Tömösváry Zsigmond) adták közre
a kiállítás anyagát.
Születésnapi ajándéknak szánt tárlatunkkal a legifjabbtól a legidősebb korosztályig sokak arcára csaltunk őszinte, örömteli és
elégedett mosolyt. A minden korábbinál nagyobb létszámú, csaknem háromezer fős „látogatósereg” apraja-nagyja élvezettel
merült el a kisebb és nagyobb látványos modellek, a színes és
érdekes tablók, valamint a kívül-belül teljes életnagyságban megtekinthető igazi hajók – a DEBRECEN (ex-KASSA), a SOPRON
és az AM-31 DUNAÚJVÁROS – tanulmányozásában.

8.

2009. évfolyam, 2. szám

Kiállításaink

A haditechnika az AM 31-es legénységének köszönhetően ezúttal
a legkisebbek számára sem volt
elérhetetlen.

A gyermekek közül a kisebbek rajzversenyen, az idősebbek pedig
hajózástörténeti vetélkedőn próbálhatták ki magukat, illetve mérhették össze a tudásukat: Izgalmas volt érzékelni, amint akkor és ott
mindenki gondolatai a hajózás körül forogtak: a kis „tollforgatók”
összeszorított szájjal koncentráltak készülő rajzaikra, a kvízbajnokok pedig tesztlapjaikkal jártak tablótól tablóig, hogy az ismertetőkből megbizonyosodjanak a megoldások helyességéről.

métlődő – a 30 fok feletti nyárban átforrósodott hajótestben fizikai
erőpróbának sem utolsó – áldozatos munkáját (amelyért csak a
szép hajókkal teli környezet nyújtott kárpótlást). A szervezésben és
lebonyolításban részt vevő minden klubtagnak, szervezetnek és
magánszemélynek ezúton is kifejezzük köszönetünket és nagyrabecsülésünket. Külön köszönet illeti az alábbi személyeket:

A csillogó tekintetek, az itt is, ott is hallható lelkes kiáltások számunkra is félreérthetetlenül jelezték, hogy mi is ajándékot kaptunk:
a közönség elégedettségét, s mi több, az örömét (azt hiszem, manapság közösségi programokkal örömet okozni olyan teljesítmény,
amire mindannyian büszkék lehetünk). A szervezők legalább olyan
boldog önfeledtséggel vetették bele magukat a kiállításba – amelyet ők is csak a megnyitón láthattak készen először – mint a látogatók: a modelleket készítő fiúk hozták el szüleiket, szülők a gyermekeiket, férjek a feleségeiket és jogos büszkeséggel kalauzolták
családtagjaikat a „mi világunkban”, ahová 30. születésnapunkon oly
sokan tartottak velünk. Köszönjük!

A TIT HTK részéről:

Az emlékkönyvünkbe írt 65 bíztatás (néhányuk a 12. oldalon olvasható) megerősít abban, hogy az ismeretterjesztés és a játékos
ismeretközlés, amelyet gyermekprogramjainkon keresztül alkalmaztunk, mindnyájunk számára közös megelégedettséget, szép és
hasznos időtöltést, egyszóval kellemes emlékeket szerez. Ettől
csak még erősebben törekszünk rá, hogy a jövőben is hasonló
rendezvényekkel szolgáljuk a tudományos ismeretterjesztés céljait,
a magyar hajózási identitás megőrzését és erősítését.
A Múzeumok Éjszakáját követően időszaki kiállításként nyitva tartó
rendezvényünk sikerében a szervezők és a támogató személyek/szervezetek mellett oroszlánrésze volt azoknak, akik magukra
vállalták a vendégcsalogatás és a tárlatvezetés nap, nap után is-

9.

Dr. Ákos György, Bechler József, Bicskei János, Dr. Csák Zsolt,
Czéh György, Dezsény Zoltán, Gyulyás József, Hajba László,
Hocza István, Dr. Hüvös Ferenc, Kecskeméti József, Kovács
Kálmán, Nagy László, Pichler Norbert, Susányi Oszkár, Tuska
Lajos, Valentinyi Gyula, Varga János, Vinyiczai Ferenc
A társszervek részéről:
Bánsági Andor, Farkas Judit, Lukács Tamás, Dr. Margitay-Becht
András, Oroszi Marton György, Dr. Pap Gábor, Portás Csaba,
Sárhidai Gyula, Schmidt Lajos, Szabó Endre, Székely Balázs,
Sztankó Attila, Tömösváry Zsigmond, valamint a SOPRON és az
EURÓPA hajó legénysége és a gersekaráti Pitypang Egyesület
Makettező Szakköre
Ezen kívül köszönettel tartozunk a Ganz-Danubius Hajógyárnak a
kölcsönzött gyári modellekért, valamint a Közlekedési és Műszaki
Múzeumnak az installációt tartó rácsokért.
Köszönjük!
A kiállításról készült kisfilmünk letölthető a következő honlapról:
www.zoltanalapitvany.hu
Elkészítéséért köszönet ifj. Mészáros Györgynek!
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A DEBRECEN (ex-KASSA) gyomrában berendezett kiállítótér orr felőli
része. A tematikus kiállításon a modellek és a korszakot leíró rajzos
tablók időrendben követték egymást az őskortól napjaikig. Fent a vitorlások és a korai gőzhajók szekciója.

A tat felőli rész a világháborúk és az azokat követő modern korszak
hadi- és kereskedelmi hajóit vonultatta fel. Bemutattuk a klubunk birtokában lévő 2.000 darabos tengerészeti képeslap-gyűjtemény egy részét, s itt tartottuk a vetélkedőt és a gyermekrajz-versenyt is.

Mocsárjárók (a Haris-testvérek egyedi alkotásai).

A GILI és a CSIBOR (a Haris-testvérek 60 éves munkái).

Bicskei János, a boldog „aprónép” és a felnőttek:

10.

Mindenki talált kedvére való elfoglaltságot és olyan modellt, ami különösen érdekelte. Újdonságot jelentettek a tematikus tablók (Dr. Balogh Tamás alkotásai), amelyek eligazították a
nézőket a különböző korszakok, hajók és hajózási újítások világában. A klubtagok közül Dr.
Ákos György is megpróbálkozott a tablókészítéssel, ami nagyon szépen sikerült (a 6. oldalon
balra fent). A rajzversenynek és a hajózástörténeti tesztnek köszönhetően (Dr. Ákos György
és Zrínyi Miklós tagtársaink munkája) még azoknak is a hajók körül jártak a gondolatai, akiket
maguk a modellek egyébként csak kevéssé érdekeltek. A látogatók, a gyerekek és a szervezők elégedett pillantásokkal nyugtázták a rendezvény sikerét.

Dr. Ákos György

Valentinyi Gyula

Varga János (Ubul)

2009. évfolyam, 2. szám

Kiállításaink

A gyermekrajz-verseny számtalan szép alkotása (lent). A helyezés elért
versenyzők egy-egy modell kit-et és Zebegénybe szóló ingyen belépőt
kaptak ajándékba, amelyet Hajba László tagtársunk és Farkas Judit
ajánlott fel.

Zita és Eszter, utolsó vendégeink voltak a Múzeumok Éjszakáján.
Hajnali 2-kor érkeztek – előzőleg az összes múzeumban jártak – ennek
ellenére minden tablót figyelmesen elolvastak, cáfolva a sztereotípiát,
hogy a hajózás csak a férfiakat érdekelheti. Büszkék vagyunk rájuk!

Dr. Ákos György tagtársunk (fent) a maga készítette hajózástörténeti
teszt eredményeit olvassa fel a vetélkedőn indult gyermekek számára,
akik úgy figyeltek rá, mint az iskolában a „tanító bácsira”. Talán a téma
hasonlósága okozta, hisz a tesztsor elkészítésében Zrínyi Miklós tagtársunk is részt vett, aki tanárnő feleségét is bevonta, hogy a gyerekek
lehetőleg olyan kérdésekkel találkozzanak, amelyek az iskolai történelem órákról is ismerősek lehetnek a számukra. Tesztünkkel így hozzájárulhattunk az iskolai oktatásban szerzett ismeretek elmélyítéséhez is.

Munkában egy ifjú alkotó

11.

És egy gyönyörködő pár
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Kiállításaink

A vitorlás szekcióban Bechler József és Tuska Lajos jól ismert gyönyörű alkotásai mellett régi és új klubtagjaink eddig széles körben még be nem mutatott
alkotásai is szép számmal láthatók voltak (fent Susányi Oszkár SANTA
MARIA-ja és Orbán Ferenc GALLION-ja, amelyet Sárhidai Gyula újított fel
szakértő ügyességgel). A meghívott kiállítók közül a Haris-testvérek,
Tömösváry Zsigmond (a legújabb BISMARCK-könyv szerzője) és a Zebegényi
Hajózási Múzeum (Farkas Vince és Farkas Judit) modelljei kerültek bemutatásra a legnagyobb számban. Nagy sláger volt a Zebegényből érkezett kínai
dzsunka (balra) az orosz fregatt (lent balra) és a REVENGE angol galleon,
mindkettő Tömösváry Zsigmond gyűjteményéből. (Dr. Ákos György és Dr.
Balogh Tamás felvételei.)
Emlékkönyvünkből:
- Elbűvölt… Megéltem 55 évet, de számomra maga volt a csoda. Köszönet érte
mindenkinek, a kiállítás megálmodóinak kivitelezőinek, a modellek alkotóinak.
Még egyszer köszönöm lányaim és unokáim nevében is. - Fásy János
- Gratulálok a kiállításhoz! A korábbiakhoz képest a fejlődés szembeszökő.
Köszönet azért, hogy a magyar hajózás és hajóépítés múltját a kiállítás méltó
módon mutatja be. A modellezők bravúros munkát végeztek. - Dr. Vass Ödön
- Gazdagította szívünket ez a csodálatos kiállítás. Sok sikert kívánok munkájukhoz! - Vajai Mária és Perry Enrique [Mexikói indián (!) látogatónk, aki Ferdinánd Miksa arcképe láttán nagy örömre derült és meglepetten kérdezte, hogy
kerül egy magyar hajózástörténeti kiállításra a szerencsétlen mexikói császár
portréja. Elmondtuk. Jó volt látni, hogy akad olyan mexikói, aki szívesen emlékezik egykori császárára, az osztrák(-magyar) haditengerészet parancsnokára
és kiváló fejlesztőjére, aki császárként sokat tett az indiánok felemeléséért is.]
- Véletlen csöppentünk ebbe a gyönyörű világba. Ez felejthetetlen! Elismeréssel
és tisztelettel adózunk a kiállítás összes résztvevőjének, hajóépítőjének. A Jó
Isten tartsa meg őket nagyon sokáig! - Antal Csanád
- Véletlenül keveredtünk ide, de nagyon örültünk, amikor kedves invitálására a
kollégáknak bejöhettünk és körbevezettek. Csodálatos gyűjtemény, köszönjük,
hogy megismerhettük! Isten segítse Önöket! - Joachim György és neje
- Nagyon tetszettek a makettek. Lenyűgöz, szép és élvezhető kiállítás. Gratulálok! – Zita és Eszter

12.
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Liberty-ship a második világháborúból (Lukács Tamás alkotása)

A SCHARNHORST német csatahajó (Kovács Kálmán alkotása)

A Ganz-gyár és a Bolyai Makett Klub modelljei: folyam-tengeri áruszállító gyári modellje (lent balra) és
folyami uszályokból épített szalaghidak. A folyam-tengeri hajó az Óbudai Hajógyár utolsó megrendelése
volt, a 10 egységből azonban csak 3-at tudtak legyártani, mert a gyártulajdonos pénzintézet a többi
hajóhoz előkészített nyersanyagot – példátlan módon – a gyártási folyamat közben (!) eladta a versenytárs szlovák hajógyárnak, s ezzel végképp tönkre tette a nagy múltú magyar üzemet. A szlovákok
Révkomáromban azután nyereségesen gyártották a típust, miközben a magyarországi hajógyártás –
szinte a teljes ipari és képzési vertikummal együtt – megszűnt. Jövőre erre a hajógyártásra emlékezünk.

Az igazi „hajóimádót” mindenrészlet érdekli. Sőt: minél kisebb, annál jobb!

Ritka kincsek, a Ganz-gyár ajándékai: kikötői vontató (fent) és
úszódaru (lent) gyári modellje.

13.
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DUNASZIGET
2009. június 25-27 között Dunaszigeten került megrendezésre a Nemzetközi Duna Nap a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (SZITE) és
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) szervezésében. A
rendezvény kiemelt szakmai programja a Lajta-folyó és élőhelyeinek
védelme, a mintegy 200 millió éves múltra visszatekintő tokhal-faj viszszatelepítése, fő védnöke pedig Szabó Imre miniszter volt. A Duna
Napot a szakmai előadások mellett népi tánc- és muzsika-bemutatók,
főzőversenyek és egyéb látványos szabadidőprogramok kísérték. A
rendezvényen június 27-én szombaton – a szervezők kérésére – Klubunk is részt vett, mint az egyik kísérőprogram, a makett- és modellbemutató lebonyolítója. A Klub tagjainak modelljeit Bicskei János titkár
és Valentinyi Gyula szállította a helyszínre és vissza. A hajók között
elsősorban rádió-távvezérlésű működő gőzhajómodellek kerültek bemutatásra, amelyeket Valentinyi Gyula és Schmidt Lajos készített. Az egyik
Duna-holtágban tartott gőzhajó-bemutató sokak érdeklődését felkeltette
(a túloldalon). Egyidejűleg a szakmai programok helyszínén asztali
modelleket tekinthettek meg az érdeklődők. A modellek egytől egyig a
hazai belvízi (folyami és tavi) hajózás történetéhez és aktualitásaihoz
kapcsolódtak. Az érdeklődők megtekinthették köztük Dr. Hüvös Ferenc
AM-12 BAJA nevű aknamentesítő naszádját, valamint Dr. Csák Zsoltnak, Kecskeméti Józsefnek és Oroszi Marton Györgynek a magyar
folyamerők történetével kapcsolatos munkáit (az S.M.S. LEITHA, MAROS, BODROG és TEMESVÁR monitorokat, valamint a CSUKA és
SOPRON őrnaszádokat). A modelleket az érdeklődők sorában Szabó
Imre miniszter is megtekintette (fent). Az ünnepségeket a vízügyesek
modelljei és makettjei egészítették ki (balra középen és lent).

14.
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A távirányítású gőzhajók versenye (fent).
A hajók nagy érdeklődés mellett futottak.
Újdonság volt Valentinyi Gyula tagtársunk gőzkutterja (balra és lent), amelyet
Dunaszigeten mutattak be először.

Schmidt Lajos, a hazai működő modellgőzgép- és gőzhajógyártás doaenje a STANISLAW lengyel
vontató saját készítésű modelljével.

15.
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Kovács Péter rajza

A „TEGETTHOFF” KAZAMATAHAJÓ TÖRTÉNETE
Rovatunkban ezúttal a vitorlák és a gőzgép vegyes alkalmazásának egy sajátos osztrák-magyar példáját ismerhetik meg
kedves Olvasóink, mégpedig a Monarchia utolsó kazamatahajója, az 1878-ban vízrebocsátott TEGETTHOFF kazamatahajó
történetén keresztül, amely a modern dreadnought-típusú
TEGETTHOFF szolgálatba állításáig (1912), a Monarchia legnagyobb hadihajója volt. A leírás részlet Dr. Balogh Tamás „A
DRACHE-tól a TEGETTHOFF-ig, a Monarcha első páncélos
hajói” c. könyvéből.
A kazamatahajók korszakának kezdetén a hajóépítők még az admiralitások korlátlan bizalmát élvezték. A tervezők pedig úgy gondolták, hogy egy hadihajó árbocok és kiterjedt vitorlázat nélkül, – a
gépi meghajtástól függetlenül – elképzelhetetlen.
A gőzgépek és a hajócsavar alkalmazása ellenére is a hajókat
teljes- vagy legalábbis teljes érétkű vitorlázattal szerelték fel. Ennek
oka egyszerű volt: a korai gőzgépek szénfogyasztása óriási volt, a
hajótestek befogadóképessége viszont korlátozott: A befogadható
szénmennyiség egyértelmű korlátokat szabott minden utazásnak.
Az osztrák(-magyar) kazamatahajók ráadásul jellemzően egy hajócsavarral épültek, ami azt jelentette, hogy harcban a hajó – vitorlázat nélkül – bármilyen gép-havária vagy csavarkár esetén teljesen
kiszolgáltatottá vált volna.
Az alkalmazott gőzgépek minden esetben fekvő hengeres gépek
voltak, amelyeket biztonságosan elhelyezhettek a vízvonal alatt, s
ezzel megvédték a közvetlen találatoktól (a torpedók ebben az
időben még gyengék és megbízhatatlanok voltak).
Az 1871-ben szolgálatba állított osztrák-magyar LISSA kazamatahajó – amely eredetileg egy 3 619 LE-s fekvő kéthengeres gőzgép
által mozgatott kétszárnyú hajócsavart kapott – ezért egy teljes
2
vitorlázatú hajó 3 112 m felületű vitorlázatát is megkapta (igaz, azt
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1886-ban 1 404 m -re csökkentették). Az 1874-ben felszerelt
CUSTOZA osztrák-magyar kazamatahajó (amely szintén egycsavaros meghajtással készült és egy 6,86 m átmérőjű Griffith-csavart
kapott) meghajtását egy fekvő kéthengeres expanziós gőzgépet
kapott. A 4 185 LE-s gépben 2,1 atmoszféra nyomás uralkodott.
Szolgálatba állításakor a CUSTOZA mégis teljes vitorlázatot kapott.
1877-ben a teljes vitorlázatot sónervitorlázattal cserélték fel.
Az összes osztrák(-magyar) kazamatahajó lényegében hasonló
módon készült: számottevő vitorlázattal épültek, majd 1877 után
egyre jelentősebben korlátozták a vitorlafelületük nagyságát. A
vitorlákat tartó, fából készült árbocokat pedig fémből készült csataárbocokkal helyettesítették, amelyeken a régi árbocok feszítő- és
vitorlafordító köteleket tartó terebeit gyorstüzelőkkel és géppuskákkal teli árbockosarak váltották fel.
Az árbocozat átalakulásához a gőzgépeknek is köze volt. A számos
tüzelőállással rendelkező korai gőzgépek ugyanis a hajók számára
tűzveszélyesek voltak, füstelvezetésük számos gondot okozott. A
forró füstgázok és szikrák a vitorlákra, illetve az árbocokra pattantak,
amelyeket még be is kátrányoztak, így igen tűzveszélyesek voltak,
ezért a biztonságos füstelvezetésnek nagy jelentőséget tulajdonítottak.
A korabeli kémények nem voltak egyebek egyszerű füstcsőnél,
olyan nagy keresztmetszettel, ami a füstgázokat visszatorlasztás
nélkül képes elvezetni. A hajógép- és kazánépítés fejlődésével
azonban a kémények átmérője a kisugárzott hőfokkal együtt növekedett. Mivelhogy a füstcsövek – a tulajdonképpeni gézvezetékek –
és a kémény külső hengerpalástja között egy köztes teret hagytak,
amelyen keresztül a fölösleges hőmennyiséget veszély nélkül elvezethették felfelé.
A veszélyes szikraesőnek pedig, amely a harcban – különösen
éjszakai hadműveletek idején – könnyen elárulhatta a hajót, a kémény felső nyílása fölé beépített szikrafogó ráccsal állták útját.
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Kutatás
1881-ben Bécsben, Pesten és Lipcsében egyszerre jelent meg J.
F. Kronenfels „A nagyhatalmak úszó flottaanyaga” c. könyve, amely
a következő szavakkal vezette be a TEGETTHOFF-ról szóló fejezetét:

S.M.S. TEGETTHOFF

„Amint a CUSTOZA elkészült, 1874-ben, a páncélhajó már alig
felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyeket az akkoriban
uralkodó szemlélet vele szemben támasztott. Mindenekelőtt valóságos védelemre törekedtek, amikor éppen olyan erős páncélzatot
akartak, mint például az angol DREADNOUGHT esetében és az
osztrák-magyar admiralitás elhatározta, hogy a kipróbált alapelvek
jó eredményeinek megtartásával és a külföldi haditengerészetek
által már kitaposott utat követve nagyobb kaliberű nehéztüzérséget
és erősebb páncélzatot fog alkalmazni.”
Ezzel az indoklással vezette be Kronenfels korábban már többször
idézett könyvében a TEGETTHOFF kazamatahajóról szóló fejezetet. A hajó terveinek elkészítésével a tapasztalt hajóépítési főfelügyelőt, Josef Romakót bízták meg. Romako a terveiben mindig
Tegetthoff Lissánál alkalmazott kosolásos taktikájából nyert tapasztalatokkal kísérletezett. Ezért helyezte a muníciós kamrákat közvetlenül a lövegek alá, hogy az ütközetben hátrányos és különösen
kockázatos hosszú belső utánpótlási útvonalakat a lehető legjobban lerövidítse. A nehéz tüzérséget egyetlen ütegben koncentrálta
egymást átfedő lőkörletekkel, ami megakadályozta, hogy egy sikeres ellenséges kosolás egy teljes lőirányt kiiktasson. A hajótestet
borító páncélzat lemezei csak egyetlen síkban görbültek, ami egyszerűbbé – és ami a lényeg – olcsóbbá tette őket. Tapasztalatait
felhasználva Romako a kívánt támadó- és védőerőt sikeresen koncentrálta egy olyan hajóban, ami 5 méterrel rövidebb és 180 tonnával könnyebb volt elődjénél, a CUSTOZA-nál.

H.M.S. DREADNOUGHT

Kronenfels így folytatta a típus ismertetését:
„A probléma lényege, amelyet a TEGETTHOFF tervezésénél von
Romako olyan kiválóan megoldott, az volt, hogy hogyan helyezzen
el hat nehéz ágyút teljes értékű páncélvédelem alatt (amelynél
kerülni kívánta az olyan komplikált mechanizmusok, mint a forgótornyok alkalmazását), miközben az öv- és a kazamatapáncélzat
lemezei azonos vastagságúak, ahogyan az akkoriban építés alatt
álló legerősebb csatahajóknál szokás volt, hogy az elérhető sebesség legalább 15 csomó legyen.”
A hajónak tehát voltak bizonyos vitathatatlan előnyei. Ideális
egyensúlyt teremtett például az alacsony vízkiszorítás és az erősen
védett nehéztüzérség között.
A TEGETTHOFF (fent) és a DREADNOUGHT (lent) lőkörlete.
Mégis: tárgyilagosan szemlélve a TEGETTHOFF építésének idejére a kazamatahajó-típus már elavult. Kronenfels ezt meg is említette az angol DREAD-NOUGHT toronyhajóról szóló fejezetének
bevezetőjében. Az angol hajó gerincét 1870. szeptember 10-én
fektették le, építése az 1879. február 15-i szolgálatba helyezéséig
pedig több mint nyolc évet vett igénybe! Amikor hét évvel később a
TEGETTHOFF-ot is a sólyára helyezték, tagadhatatlanná vált, hogy
a két forgatható lövegtoronnyal rendelkező, vitorlák nélküli, tisztán
gőzgéppel hajtott angol hajó immár a hadihajók egészen új generációját képviseli.

sóner vitorlázatot hordozó árboccal szerelte fel a TEGETTHOFF-ot
(keresztvitorlákat csak az előárboc kapott). 1890-es átépítése – új
gépeinek beszerelése – idején azonban a hajót duplacsavarossá
alakították, az egyik árbocát és a teljes vitorlázatát pedig megszűntették.
1897-ben Polában kikötői őrhajó lett, 1906-ban törölték az aktív hajóraj listájáról és helyi védelmi feladatokra, kikötői őrszolgálatra vonták
vissza, majd 1912-ben (a dreadnought-típusú új TEGETTHOFF felépítésekor) a MARS névre keresztelték. 1916. november 2-án két
olasz torpedó találta el a hajót, de szerencsére mindkét torpedó meghibásodott és nem robbant fel. 1917-1918 folyamán a MARS a tengerészkadétok és altisztek bemutató hajója.
1918-ban, mint háborús jóvátételt Olaszországnak ítélték, és 1920ban szétbontották.

Az 1870-es évek derekára ugyanis egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
a kazamata és a lövegtorony vetélkedését a „toronyhajók” nyerik. A
rivális olasz tengerészet idejében „kapcsolt”: 1873-ban két tornyos
csatahajó, a DUILIO és a DANDOLO építésébe kezdett. A Monarchia ekkorra már hét kazamata-páncélossal rendelkezett, 1878-ban
pedig a nyolcadik (a TEGETTHOFF) felépítésére is sor került. Az
első toronypáncélosok – a KRONPRINZ ERZHERZOG RUDOLF
és a KRONPRINZESSIN ERZHERZOGIN STEFANIE – felépítése
azonban 1884-1890-ig váratott magára.
Az 1878-ban vízre bocsátott és 1881-ben szolgálatba állított
TEGETTHOFF ezzel Ausztria-Magyarország utolsó kazamatahajója, továbbá 20 évig a haditengerészet legnagyobb hajója volt. A
lissai ütközet győztese, Wilhelm von Tegetthoff tengernagy után
kapta a nevét. Romako eredetileg egy hajócsavarral és három,
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A TEGETTHOFF vitorlaterve – Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Bécs

Szolgálati események:
1872.
1876.
1878.

1879.
1881.
1883.

1884.

1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.

1891.

18.

június 2.: Ferenc József császár engedélyezi a hajó számára a TEGETTHOFF név használatát;
március 1.: megkezdődik az építkezés, április 1. gerincfektetés, május 1. a főborda beemelése;
szeptember 23.: az ifjú Ferenc Ferdinánd megszemléli az
építkezést, október 15. vízrebocsátás, a névadó Albrecht
főherceg, Károly Lajos és Lajos Szalvátor főhercegek társaságában, novemberben megkezdődik a páncélzat felszerelése;
október 27.-november 11.: szárazdokkba áll, ahol a nehéz
gépegységeket a nagy úszódaruval emelik be;
április 25.: Polába viszik, október 12. megtartják az első
próbajáratot;
február 10.: Hajóraj-szolgálat, Meljinébe hajózik, március
28.: lőgyakorlatok a Calamota-csatornában, Gravosa,
Fasana, Pola, augusztus 9. az i. számú Tartalékban,
munkálatok a gépen, a kormányrudat javítják, november
12. visszatér a Hajórajhoz;
január 2.: Polából, Trieszten keresztül Fiuméba hajózik,
hogy József főherceget és Párma hercegét a városba
szállítsa, január 13-24. Lissa, Curzola, Calamota, január
26-31. Gravosa, február 8. Fasana, február 9. Pola, gépészeti javítások, február 21. Muggia, február 27. a Hajórajjal
kifut Korfu felé, március 7. Castelnuovo, március 16.
Lissa, március 30. Pola, április 4. kötelékgyakorlatok, április 5-26. a gépek nagyjavítása Polában, május 24. hat órás
próbajárat Fasana előtt, május 30. a II. Divízió zászlóshajója, június 25. flottamanőverek Trieszt előtt, július 7. az
uralkodó és Rudolf trónörökös a fedélzeten, hadgyakorlat
éjjeli torpedónaszád-támadás elhárítására, július 21. leszerelik;
a gép helyreállítása, a törött dugattyúrúd cseréje, torpedóvető cső beépítése az orrba és a tatba;
tartalék;
május 8.-július 10.: a Nyári Gyakorló Hajórajban szolgál;
április 16.: felszerelik, taktikai gyakorlatok a Hajórajjal;
május 8-24.: a Hajóraj zászlóshajója;
június 4.: elkészülnek az új gépek és a duplacsavargőzössé való átalakítás tervei, december 3.
Polában dokkba áll;
gépek, kazánok és a 28 cm-es ágyúk kihajózása;

1892/1893: az árbocozat átalakítása új 24- és 15 cm-es ágyúk beszerelése, az első osztrák-magyar hadihajó, amelyben az ágyúkat elektromos árammal mozgatják, október 11. a próbajáratok alkalmával a kazánházban 67 °C h őmérsékletet mérnek,
növelik a ventillátorok hatásfokát;
1894. a Nyári Hajórajban;
1895. március 25.: felszerelik, május 10-én részt vesz a
Fasanában tartott nagy flotta-gyakorlaton, szeptemberben
beosztják iskolahajónak, szeptember 5-én segítséget nyújt a
szélcsend miatt veszteglő MATTEO osztrák-magyar kereskedelmi vitorlásnak, amelynek akkorra már elfogyott az
élelme és az édesvíz-készlete, november 20. a KASIERIN
ELISABETH és a BLITZ kíséretében kifut Polából a Levante
felé Sachs Mór parancsnoksága alatt (kötelékparancsnok:
Karl Seemann ellentengernagy), november 21-22. Teodo,
november 25. Phaleron, december 30 Pireusz;
1896. január 2-14.: Szaloniki, január 16-30. Syra, január 31.
Szmirna, február 1-3. Lémnosz, február 4-16. Szmirna, egy
géphavária javítása, február 17-19. Rodosz, február 20.
Marmarizza, február 23-26. Nauplia, február 27.-március 2.
Pylos, március 3-16. Teodo, Gravosa, Lissa, Zárában horgonyt vet, ahol a hajó egyik búvára meghal, március 26.
Pola, április 1. a Nyári Hajóraj parancsnokának zászlóshajója, július 7. a Hajórajjal Gravosába megy, ahol részt vesz a
lissai ütközet emlékünnepségein, augusztus 15. leszerelik;
1897. kikötői őrhajó Polában, megnövelik a kormányfelületét, hűtőgépeket szerelnek be a muníciós kamrákba;
1900. június 30.-szeptember 9.: szolgálat a Nyári Hajórajban;
1901. június 3.-július 3.: szolgálat a Nyári Hajórajban;
1904. részt vesz Triesztben az ERZHERZOG FRIEDRICH csatahajó vízrebocsátásán;
1906. január 24-én törlik az aktív hajóraj listájáról és bevezetik a
speciális célokra szolgáló hajók jegyzékébe, mint kikötői őrhajót;
1912. március 20.: Triesztben részt vesz az új TEGETTHOFF
dreadnought vízrebocsátásán, másnap a MARS névre keresztelik, a Fasana-csatornában állomásozik;
1916. november 2.: éjjel 03:00 órakor jobb oldalon hátul két torpedó ütközik a hajónak, de egyik sem robban fel;
1920. a világháború után Olaszországnak ítélik, ahol lebontják.
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2009. május 23-án, életének 64. évében váratlanul elhunyt Maár Tihamér, a Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozatának elnöke, aki 1965-től 1992-ig tartó
katonai szolgálata alatt, mint a Magyar Néphadsereg Hadihajós Dandár parancsnokának
technikai helyettese közreműködött egyebek között a MH 1. számú Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Zászlóalj által ma is használt technikai eszközök, köztük az AM hajók beszerzésében. A kezdetektől fogva barátsággal és mély rokonszenvvel mindig Klubunk segítéségére volt. Sikeres és zökkenőmentes székházváltásunk jelentős részben az ő segítségének köszönhetően mehetett végbe. Temetésére – katonai tiszteletadás mellett – a tengerésztemetés szertartásának szabályai szerint a Dunán került sor 2009. június 9-én. Őszinteséget, nyíltságot sugárzó elszánt, markáns arcvonásai, megszokott tisztessége és segítőkészsége, megfontolt tanácsai hiányozni fognak. Emlékét megőrizzük!

Illés Tibor panorámája a kiállításról

Ajánló
A Múzeumok Éjszakáján rendezett kiállításunkhoz kapcsolódóan
egy további kellemes meglepetés is ért bennünket: Illés Tibor Úr,
a GOOGLE EARTH magyarországi munkatársa, profi fotós – aki
360 fokos panorámaképek készítésével is foglalkozik – véletlenül
épp’ a DEBRECEN (ex-KASSA) fedélzetét szemelte ki arra, hogy
panorámaképet csináljon az áradó Duna belvárosi szakaszáról.
Amikor a fedélzetre lépéskor a belépődíjat tudakolta, elnökünk
Dr. Balogh Tamás – amint kiderült, hogy fotós az illető – belépődíj helyett egy fotósorozat elkészítését kérte a kiállításról. A komoly felszereléssel készített, megejtően egyedi és szép fotók –
amelyek mindannyiunk számára új perspektívából láttatják tárlatunkat – letölthetők az alábbi linkre kattintva:
http://www.panorama-foto.hu/film/hajomakett/
Illés Tibor Úr a további együttműködés reményében felajánlotta,
hogy a szokásos piaci ár feléért (20.000 Ft helyett 10.000 Ft-ért)
minden hajómodellről gigapixel technológiájú egyedi képet készít,
amely szinte korlátlanul nagyítható és egyébként ugyanúgy minden irányban körülforgatható, mint a kiállításunkról készített képek. A fenti linken a kiállításról készült kisfilmünk is megtekinthető. Ezúton köszönjük minden közreműködő, tag, szervezet és
barát segítségét és a látogatók érdeklődését!

20.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub
HÍRLEVELE
Megjelenik negyedévente
Szerkesztő:
Dr. Balogh Tamás
E negyedévi számunk szerzői:
Dr. Ákos György,
Dr. Balogh Tamás
Hírlevelünk elektronikus terjesztésű, letölthető a nagyobb hajózástörténeti
és hajómodellező honlapokról:
www.hajomakett.hu, www.hhj.veteran.hu,
www.kriegsmarine.hu, www.zoltangozos.hu
Önt is szívesen látjuk tagjaink sorában és rendezvényeinken! A Klubfoglalkozásokat minden hónap harmadik hétfőjén 17:00 órai kezdettel tartjuk
az alábbi címen:
1143, Budapest, Stefánia út 34., Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. II. em.
208. sz. terem. A meghirdetett előadások 18:00 órakor kezdődnek.
Amennyiben Ön is publikálna a Hírlevélben, témajavaslatait a következő
címekre juttathatja el: balogh.tamas@eum.hu, bicskei255@t-online.hu
A Szerkesztőség a változtatás jogát fenntartja !
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melléklete

BARANGOLÓ

Ákos György
Képes útleírása!
•

Koppenhága belvárosa

•

Christianshavn

•

Dán Haditengerészeti
Múzeum

•

Holmen

•

Nyholm

•

Roskilde

•

Helsingör

•

A Dán Kereskedelmi-, és
Hajózástörténeti Múzeum

DÁNIA MÚZEUMAI
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HAJÓZÁSTÖRTÉNETI SÉTÁK DÁNIÁBAN
Legutóbbi hírlevelünkben Pásztói Róbert tagtársunk publikált,
most pedig Dr. Ákos György követi őt. Mivel az általa ajánlott
téma – a külföldi hajózási, hajózástörténeti múzeumok bemutatása – hosszú távon is érdekes Klubunk számára (már csak a
saját kiállításaink berendezéséhez felhasználható tapasztalatok miatt is), új rovatot indítunk a témában „Barangoló” címmel (mely mellékletként minden második negyedévben jelentkezik). Kérjük a kedves tagtársakat, hogy ha külföldön múzeumban járnak, ne feledkezzenek meg az itthon maradottakról
és bőséges fotódokumentációt készítsenek a látottakról, amelyeket azután közreadhatunk Hírlevelünk hasábjain.
Ez az írás néhány hajózástörténeti emléket kíván ismertetni egy
dániai utazás kapcsán.

2. Kép: A mindössze 12 bruttóregisztertonnás ATHENE „jacht” („jagd”
– jellegzetes északi egyárbocos vitorlástípus) 1944-ben épült halászhajókén. Gyönyörűen van karbantartva.
Sétánkat a királyi várat körülölelő kis csatornán folytatjuk…

Koppenhága belvárosa
Induljunk el a belvárosból, a Kongen Nytorv térről, ahol a sétahajók
központja található, melyről bármely megállóban kiszállhatunk,
hogy egy érdekességet megnézve a következő hajóval folytassuk
utunkat. Akár hajón, akár gyalog indulunk el a Nyhaven (új kikötő)
mentén, számos haditengerészeti és kereskedelmi hajózási emléket láthatunk.

1. Kép: Jobboldalt az 1924-ben Svédországban épült, restaurálás
alatt álló SLAVAN galeasz látható. (Németül Galeasse, dánul
galease - kétárbocos, öblös orrú, jellegzetes északi, ágfa [gaff]
vitorlázatú hajótípus, ahol a hátsó árboc rövidebb). Tőle balra a
szépen restaurált MA-RI nevű galeasz van kikötve, mely 1920-ban
i
„vámcirkálóként” épült [ ].

1.

3. Kép: Ez itt a 20 m hosszú, ketch vitorlázatú AKELA jacht, melyet
O. W. Dahlström tervezett, és Knud Jensen hajóépítő mester műhelyében bocsátottak vízre Roskildében, 1951-ben. A fedélzet és a
felépítmények mahagóniból készültek. A hajót 2004-2005-ben újítotii iii
ták fel, és jelenleg árulják (irányár: 395.000 EUR). [ , ]
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Christianshavn
A „hopp-on, hopp-off” (felugrunk, leugrunk) sétahajóról kiszállva,
illetve gyalog, vagy valamilyen tömegközlekedési eszközzel a főcsatornán áthaladva juthatunk el Christianshavnba. Közvetlenül a metró
megálló közelében találjuk a Vor Fresler (Megváltónk) templomot, melynek 400 falépcsőből álló tornyát minden valamit is magára adó turistának illik megmásznia. A torony tetejéről, a várost szemlélő Krisztus alakot tartó aranygömb talpazatáról, csodálatos látvány
tárul elénk.

4. Kép: Ez a „XI-es számú világítóhajó” (FYRESKIB N XI). Dániáiv
ban, akárcsak más tengeri országokban [ ] számos világítóhajó
figyelmeztette az elhaladó hajókat a part-közeli veszélyekre. Az
v
első ilyen járművet 1829-ben építették, és állították szolgálatba [ ].
Az automatikus világítóbóják elterjedésével a 20. század második
felére ezek a hajók feleslegessé váltak, néhányat közülük azonban
megőriztek. A 1878-ban épült, 35 m hosszú XI-es számú hajó
99 évig (!) állt szolgálatban. Azóta magánkézben van. Az egyik
legjobb állapotban megőrzött dán világítóhajó. Ezek a hajók azért is
érdekesek, mert a korabeli vitorlásoknak megfelelő fa szerkezetük
és a vízvonal alatti rézborításuk jól tanulmányozható.

5. Kép: A legfelső képen a toronyból a Nyhaven csatorna bejárata
látszik, attól balra egy újabb világítóhajó, a XVII-es számú (lásd fenti
kép). Az 1895-ben üzembe helyezett hajót 1972-ben szerelték le, és
teljes mértékben restaurálták. Ma a Dán Nemzeti Múzeum tulajdona. Az oldalán látható GEDSER REV felirat az utolsó állomás neve,
amelyen a hajó szolgált.
A templomtól nincs messze a Dán Tengerészeti Múzeum
(Orlogsmuseet). Ide minden, a hajózástörténet és haditengerészet
iránt érdeklődőnek érdemes betérni.
Dán Haditengerészeti Múzeum
Dánia haditengerészetének történetét igen gazdag és szép anyagvi vii
gal mutatja be a múzeum. [ , ]

5. Kép: A belvárost a szemközti szigetektől elválasztó főcsatornára
kijutva egy újabb világítóhajót találunk a parthoz kikötve. A valamikori XIII-as világítóhajót már nehezebb felismerni, a jellegzetes
jelzőlámpa-struktúra eltűnt. (Azt a Dán Halászati Múzeumban őrzik,
meglehetősen rossz állapotban). Ma lakóhajóként használják. Ez a
hajó 1880-ban épült, és különböző állomáshelyeken 72 éven
keresztül volt szolgálatban.

2.

6. Kép: Mindjárt a bejárat után találjuk az ágyútermet, ahol eredeti
hajóágyúk tekinthetők meg, azok felszerelési tárgyaival együtt. Itt
egy bronz 24 fontos ágyú látható haditengerészeti ágyútalpon. Jól
látható, hogy az egész ágyúszerkezet négy keréken gördült. Lövéskor egy, a hajó oldalához két ponton rögzített vastag kötél fogta meg
a szerkezetet. Maga a fékkötél (németül Brooktau) nem, de a két
megvezető kampó jól látható az ágyútalp (lafetta) oldalán.
(folytatás és kép a következő oldalon)
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A kötelet rendszerint még egy fordulattal átkötötték az ágyúpajzson kialakított „gomb” (cascable) előtt. Jellegzetes a csak haditengerészeti ágyútalpaknál alkalmazott lépcsőzetes kialakítás. Itt
jól látható, hogy egy, a két „lépcsőfokra” helyezett keresztgerenda
segítségével az ágyúcső irányszögét lehet beállítani. A finom
irányzáshoz még egy, a gerendára helyezett faéket is használtak.

7. Kép: Egy nagyon régi hadihajó modell. Az 1687-ben vízre
bocsátott OLIFANTEN (Elephanten - Elefánt) húszágyús hadihajó
(ezek voltak a 18. században megszületett fregattok elődei) „admiralitás stílusú” modelljét az angol Francis Shelby építette. Ezek
a modellek arra készültek, hogy a hajót még annak megépítése
előtt be lehessen mutatni az angol, illetve ebben az esetben a dán
admiralitásnak. A modellépítés jellegzetessége, hogy a hajó szerkezeti felépítése jól kivehető, ugyanakkor a díszítések is teljes
pompájukban láthatók. Meg kell jegyezni, hogy az admiralitás
modellek bordázatának kialakítása, különösen az orr-, és farrészviii
nél nem követte a korabeli tényleges konstrukciós eljárásokat. [ ]

8. Kép: Az 1670-ben épített GOLDEN LÖVE (arany oroszlán) hadihajó modern modellje jól mutatja, hogy bár a kezdeti lépéseket az
angol hajógyártás adta, a dán hadihajók a 17. században, akárcsak
a német (porosz), illetve az orosz hajógyártás, a jellegzetes holland
mintát követték.

9. Kép: Két eredeti, nyitott galériás hajótatot ábrázoló technikai
modell 18. század első feléből. Balról az OLIFANTEN 1741 (ez egy
későbbi sorhajó), jobbra pedig a TRE KRONER („három korona”)
1742. A század végére a kapitányi kajüthöz csatlakozó nyílt erkélyeket az ágyútűz ellen (valamivel) jobban védő zárt erkélyek követték. Minden hajóparancsnok „álma” továbbra is egy, a taton behatoló, és a fedélzeteket végigsöprő golyózápor volt az ellenséges hadihajó ellen. (Nelson részben ezt a lehetőséget használta ki, amikor
1805-ben Trafalgárnál két hajóoszlopával keresztezte a franciaspanyol hadiflottát (ahogy mondják - „feltette a T-re a vonalat”).
10. Kép: A H. Gerner tervei szerint épített 936 tonna vízkiszorítású,
36 ágyús BORNHOLM fregattot 1797-ben bocsátották vízre, majd
mindössze húsz évvel később kiselejtezték. Méretei: 41 x 11 x 5 m.
274 főnyi legénység szolgált rajta. Az 1:36 arányú gyönyörű modellt
Peter Maack készítette.
(kép a következő oldalon)

3.
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11. Kép: A BORNHOLM fregatt eredeti
tervrajza, illetve orr-,
és tatdíszítése a múzeum internetes adattárából. Ez az adattár
rendkívül gazdag, számos tervrajzot és eredeti gyári modellek
fotóit tartalmazza, minden érdeklődőnek a1
jánlom. [ ]

4.
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12. Kép:Egy századdal később, egy másik kategória: Az 1850-ben
vízre bocsátott DANNEBROG sorhajó modellje és a róla készült
festmény a múzeumi anyagból. (Érdekes, hogy nem az akkor modernek és konstrukciósan lövésállóbbnak számító kerek tattal,
hanem hagyományos tükörtattal épült). 1864-ben, amikor a robbanógránát már teljesen elavulttá tette a klasszikus, fából készült,
sokfedélzetű sorhajókat, a DANNEBROG-ot, segédgőzgéppel
látták el, és „páncélos fregattá” alakították át. Fent az eredeti tervrajza, egy nem kiállított szemléltető modell a tatrész felépítéséről,
és egy kép a Dániát nőalakként allegorizáló orrfiguráról az internetes adattárából (ahol csak e hajóról 12 eredeti tervrajz található!)

5.

13. Kép Az 1864-ben, Angliában, a Napier & Sons hajógyárban
Cowper Coles tervei szerint épült ROLF KRAKE viszont Dánia első
tényleges páncélos hajója volt. Az 56,5 m hosszú, 1 350 tonna vízkiszorítású hajó 4 db. 60 fontos ágyút hordozott két lövegtoronyban. A
hajótest és a tornyok páncélzata egyaránt 114 mm vastag. A 750 LEős gőzgép 8 csomó sebességet biztosított. Az 1917-ben készült 1:48
arányú modellt O. Dörge készítette. (Coles tervezte a CAPTAIN teljes
vitorlázatú hadifregattot is. Edward Reed, a haditengerészet főmérnöke, még építés közben jelezte, hogy a vitorlázat túl magas, az oldalmagasság túl alacsony, de érveit nem vették figyelembe. A CAPTAIN
egy próba során felborult, és elsüllyedt egy Atlanti óceáni viharban.)
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A múzeumból kilépve, sétáljunk tovább a szigeteket átszelő csatornák mentén. Van itt látnivaló bőven…

15. Kép: A HALMÖ -vel körülbelül egyidős (1897), és hasonló felépítésű a 41 BRT-ás MIRA szkúner, mely szemmel láthatóan nehezen lavíroz a szűk csatornákban. Természetesen ez a restaurált
x
hajó is charterjáratokból tartja fenn magát. [ ]
Holmen
Kelet felé továbbsétálva a Holmen szigetre visz utunk.

14. Kép: A Külügyminisztérium épülete előtt láthatjuk a HALMÖ
szkúnert. Eredetileg MARIE-néven bocsátották vízre 1900. április
9-én, a Rasmus Möller hajóépítő műhelyben. Méretei:
34 x 6 x 2,4 m, 58 BRT. A Balti tengeren kereskedett. Jellegzetes a
tipikus dán fehér keretbe foglalt osztott-tükrös tatkiképzés, a víz
fölé ívelő csónakdaruval. A MARIE a Második Világháború során,
számos más dán kishajóval együtt, embereket menekített Svédországba a koncentrációs tábor elöl. Freddy Jorgensen hajóépítő
mester, fiával közösen, 11 év alatt restaurálta a már lepusztult
állapotban lévő vitorlást. Jelenleg charterhajóként működik. A metszeti rajz és a restaurálás előtti állapotot mutató fénykép a hajó
ix
honlapján található. [ ]

16. Kép: Az új operaház mögött találjuk az 1927-ben Kaliforniában
épített ALOTOLA versenyjacht állomáshelyét. Görög tulajdonban volt,
xi
amikor a 70-es években három dán fiatalember megvásárolta [ ]. A
jacht mögött a LILLA DAN („Kis Dán”) kétárbocos szkúner látható.
Nyholm
Közeledünk a Nyholm felé. Ittmár a haditengerészet az úr…

17. Kép: A WILLEMOES osztályú torpedóvető/rakétakilövő naszádok
1978 és 2000 között álltak szolgálatban a dán haditengerészetnél.
.

6.
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A megépített 10 egységből itt a már leszerelt P547 SEHESTED
xii
látható [ ]. A hajó parancsnoki hídjának mása megtekinthető a
szigeten lévő kis haditengerészeti múzeumban.

19. Kép: A HMDS SAELEN Dánia utolsó tengeralattjárója volt. A
207-es típusú egységet a német Rheinstahl Nordseewerk gyártotta
1965-ben a norvég haditengerészet számára, ahol KNM UTHAUT
néven 1990-ig szolgált. Dán felségjel alatt 2004-ig volt szolgálatban,
és részt vett az iraki háborúban. Méretek: 435/370 tonna,
47,2 x 4,7 x 3,8 m. Fegyverzet: 8 db 533 mm-es torpedó. Legényxiv
ség: 25 fő (köztük nők is) [ ].

18. Kép: A 18 egységből álló MHV 800-as őrnaszád osztályt 1992től kezdte szolgálatba állítani a Dán Honvédelem (Hjemmevaernet).
xiii
fent az MHV 816 „PATRIOTEN” egység látható [ ]. Jobbra a háttérben az újonnan épített dán operaház tűnik fel (a Maersk hajózási
társaság ajándéka Koppenhága városának).

20. Kép: A 17. századi dán tengernagyról elnevezett HMDS PEDER
SKRAM fregattot (F 352) 1965-ben bocsátották vízre. Egyike az első
kombinált (gázturbinás és diesel - CODOG) hajtóműves hadihajóknak. 1990-ben vonták ki a szolgálatból, majd néhány évre rá, múzexv
umhajóvá alakították [ ]. Ott jártamkor (2006. májusában) a hajó és
környéke meglehetősen elhagyatottnak tűnt. Egy felújítás ráférne.
Roskilde
Koppenhágától nincs messze Roskilde ősi városa, mely önmagában
is megéri a kirándulást, de a hajózás iránt érdeklődők számára
különösen érdekességgel bír. Itt található ugyanis a Viking Múzeum,
mely hét kiásott eredeti viking hajó (hadi-, és kereskedelemi hajók)
maradványait őrzi.
21. Kép: Fent a 3. számú lelet és alatta annak rekonstruált modellje.
Ez egy kisméretű, partmenti kereskedőhajó, melyet vitorlával és
evezőkkel is elláttak. A modellen jól látható a hajózástörténetben
fontos szerepet játszó viking találmány, a (csak) jobboldalt elhelyezett kormánylapát, melyből a „kormányoldal” (Steuerbord, starboard
stb.) kifejezés ered. (Hogy kikötéskor a kormánylapát ne sérüljön, a
viking hajók a másik oldallal álltak a kikötő felé. Innen ered a hajó
baloldalát jelentő angol „port” kifejezés.)
(folytatás és kép a következő oldalon)
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23. Kép: MHV 811 „APOLLO” a Koppenhágából már ismerős
„PATRIOTEN” testvérhajója.

24. Kép: A BJORN („medve”) egykori kikötői vontatóból nem sok
látszik. A hajó a Veteránhajók Klubjának (Veteranskibklub) tulajdonában van, amely jelenleg számos szponzorok segítségével restaurálja.

22. Kép: Azért más látnivaló is akad Roskildében: A VEGA
galeasz, melyet itt felhúzásra kész vitorlák alatt láthatunk, sem egy
ifjonc. 1901-ben építették élő hal szállítására. Ma a Roskilde-i Terxvi
mészetiskola tulajdonát képezi [ ]. A jellegzetes dán tükrös tatkiképzés itt is megfigyelhető.
Helsingör
Koppenhágától szintén egynapi kirándulásnyira van a Hamletből
(is) ismerős Helsingör városka és vára, mely feledhetetlen látványt
nyújt. A kikötőben számos érdekességgel találkozhatunk:

8.

25. Kép: Nagyvitorlást is láthatunk Ez a MAJA háromárbocos, keresztvitorlákkal is ellátott, vasból készült szkúner, mely szintén a
mostanában nagyon népszerű chartervitorláztatásból tartja fenn
magát. Feltűnik a függőleges orrkiképzés, ami nem túl jellemző az
xvii
általában kecseses építésű vitorlásokra. Az Interneten keresve [ ],
megtaláljuk a magyarázatot: A hajót motoros halászhajóként bocsátották vízre Hollandiában, „HANS KW 56” néven, még 1919-ben. 
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26. Kép: Az 1743-ban épült FORTUNA galliot (kerek orr és tatkialakítású, két vagy háromárbocos északi típus) újkori modellje (belra), és
eredeti főborda-metszete (fent). A zárt térben még ez a viszonylag
kisméretű kereskedelmi hajó (70 „commercial last” ≈ 140 BRT) is
óriásinak tűnik.

25. Kép (folytatás): A 90-es években építették át vitorlás hajóvá először csak hosszanti ágfa vitorlázattal, ami később egészült ki
három keresztvitorlával az orrárbocon (német terminológiával
„Dreimast Topsegelschoner”, dánul „Bramseljs Skonnerten”).
A Dán Kereskedelem-, és Hajózástörténeti Múzeum
Helsingör várában, a Kronborgban, számos múzeum és kiállítás
látható. A hajók szerelmesei számára minden bizonnyal a Kereskedelem-,
és
Hajózástörténeti
Múzeum
(Handels-,
og
Sj∅fartsmuseet) a legérdekesebb. Míg a koppenhágai
Orlogsmuseet a dán haditengerészeti emlékeket őrzi, a Kronborg-i
xviii
múzeum a kereskedelmi hajózás történetét dolgozza fel [ ].

9.

27. Kép: A 26 db. 18 fontos ágyúkból álló ütegsorral felszerelt DISCO
(„korong”) első ránézésre hadifregattnak tűnik, és ezzel nem is tévedünk nagyot. Eredetileg a haditengerészet számára készült 1778ban, a királyi hajóépítő műhelyben, de királyi rendeletre átadták a Dán
Ázsia-társaságnak. (folytatás és kép a következő oldalon)
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28. Kép: A FAMA bark a Marseille-i idősebb Antoine Roux (17651835) ábrázolásában, szintén két nézetből. A FAMA az 1807-1814
között lezajlott Napóleoni háború egyik első áldozata. 1807 májusában, midőn borrakománnyal Cette-ből (dél-Franciaország) Koppenhága felé hajózott, egy angol korzárhajó kaparintotta meg. (Azaz
királyi pátenssel rendelkező magán hadivállalkozó [privateer] – nem
xix
kalózhajó! [ ].) A festmény egy évvel ezen esemény előtt készült,
feltehetően egy Földközi tengeri út során.

27. Kép (folytatás): Mint az angol és más nemzetek keletindai
kereskedelmi hajói, a 18. században ezek a vitorlások is csak saját
magukra számíthattak az ellenséges, és kalózoktól hemzsegő
vizeken, így hadihajó módjára voltak felszerelve és irányítva. Az
1:48 méretarányú modellt a Tengerészeti Múzeum Barátai egyesület ajándékozta a Múzeumnak. (További fotók találhatók a Múzeum
gazdag digitális archívumában.)

29. Kép: Az AUGUST
WILHELM dán brigg képe, az antwerpeni Petrus
Weyts (1840-1880) szép
alkotása. A hajó kedvező
háromnegyedes szélben
minden vitorláját felhúzta, beleértve a szárnyvitorlákat is. Az előárbocon
a biztosítási számot jelző
lobogó látható.

30. Kép: A dán JACOB KIELLAND & S∅N („J.
K. és fia”) barkhajó, mely Stavangerből érkezik
Marseille kikötőjébe. A fedélzeten nagy a
nyüzsgés. A hajó orrában a jobboldali („kormányoldali”) horgony ledobására készülnek. A
bark csak derék vitorlák alatt halad, a többi
vásznat behúzták, illetve leengedték, hogy
lelassítsák járását. Jól kivehető a két egymásba helyezett mentőcsónak a fedélzeten. Az
akvarellt az Antoine Roux-val közel egyidős, és
szintén Marseille-i Nicolas Cammillieri (17661828) festette 1806-ban.

10.
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A 29. kép az észak-európában népszerű, üveg hátoldalára festett
olajkép technikával készült (”Hinterglasmalerei” – a festő a néző
xx
által látott kép tükörképét festi meg) [ ]. Megjegyezzük, hogy a
Roux, a Cammillieri és a Weyts családok híres hajóportré festői
számos osztrák, illetve osztrák-magyar lobogó alatt hajózó vitorlást
xxi
is megfestettek [ ].

31. Kép: A HENRIETTE SOPHIE brigget ábrázoló akvarell az egyik
legismertebb dán hajóportré-festő, Jacob Petersen (1774-1885)
műve 1843-ból. Az eredetileg hajóskapitányként működő Petersen
egy másik híres dán tengeri festőtől, Christopher Eckersbergtől
(1783-1853) kapott festési instrukciókat, cserébe viszont megtanította őt a hajók vitorlázatának technikai részleteire. Az itt látható
kép tipikus Petersen festménynek tekinthető. A hajó itt két nézetből
látható (a háttérben haladó hajó is a HENRIETTE SOPHIE). A
brigg friss hátszélben halad, a fővitorlát és a főárboc ágfa vitorláját,
valamint a belső orrvitorlát behúzták, mert csak elvenné a szelet a
többi vitorlától. Ez előárboc csúcsán látható biztosítási-szám lobogó, valamint a főárbocon lengő névszalag a szél irányába mutat, de
az ágfa végén látható dán lobogónak (hogy markánsan látható
legyen) valahogy csak a vége fordul a szél irányába. A háttérben a
Kronborg kastély látható. Ez az akvarell J. P. Möller kapitány számára készült. A Múzeumban látható még ennek a festménynek
szinte tökéletes, olajtechnikával készült változata, melyet Halkier
nagykereskedő rendelt a művésztől.

32. Kép: A fenti dioráma a már említett, 1845-ben alapított, koppenhágai Rasmussen Möller hajóépítő műhelyt mutatja 1868-ban.
Az építés különböző fázisaiban lévő hajókat láthatunk (bordázat
felépítése, kész bordázat, vízre bocsátás előtt stb.). A jobboldali
részleten egy brigg víz alatti részhét újítják fel, úgy, hogy a hajótestet az árbocoknál fogva parti csörlővel megdöntik (lásd a következő
hasáb tetején lévő képet).

11.

33. Kép: Ez a konstrukciós modell jól mutatja a kompozit építési mód
(vas bordákra fektetett fapalánkozás) részleteit. A modell jobboldalán
a vasból készült bordaszerkezet, míg baloldalán a belső palánkozás
is látható. Ezt az építési módot a 19. század második felében vezették be Nagy Britanniában, ahol az évszázadok során a fahajók építése kimerítette a tölgyfautánpótlást. (Egyebek közt a nemrég leégett,
eredetileg tea-klippernek épült CUTTY SARK is ilyen felépítésű volt.)
xxii
[ ]

34. Kép: Az L. H. Carl hajóstársaság számára 1889-ben épült, segéd
vitorlázattal ellátott, GORM gőzhajó modellje.
(folytatás és kép a következő oldalon)
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Ez akvarell, egy ismeretlen festő műve, a koppenhágai kikötőt mutatja 1790-ben. Nagyjából már kiismerjük magunkat: a széles kikötőcsatornán egy öblös barkhajó halad lassan befelé, mindössze
egyetlen vitorlával, hátszélben. Balra, a belváros mentén horgonyozva, egy szlúp és északi hajótípusok láthatók egymás mögött.
Jobbra a dán flotta zöme, békében leszerelve, Holmen szigetén
horgonyoz.
Ezzel a képpel búcsúzunk Dániától.

Ákos György

34. Kép (folytatás): A digitális archívumból vett festmény (ez nem
látható a kiállított tárgyak között) teljes vitorlázattal és gőz alatt
ábrázolja a hajót. Ilyen látvány a valóságban aligha volt elképzelhető, a vitorlázatot inkább csak biztonsági okból tartották meg (elromlik a gőzgép, vagy elfogy a szénkészlet). Jó szélben esetleg felhúztak néhány hosszanti vitorlát, de inkább csak azért, hogy stabilizálják a hajó dőlését.
Koppenhágába visszatérve a hazaútra készülődünk. Mielőtt a repülőre szállnánk, kukkantsunk be a Városi Múzeumba. Tengerészeti
emlékeket természetesen itt is találhatunk.
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