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Beköszöntő 
 
 
Kedves Tagok, 
Tisztelt Érdeklődők! 
 
2009. negyedik negyed-
éve egyáltalán nem az 
évzárásra máskor talán 
jellemző nyugalmas tevé-
kenységgel telt. Még az év 
utolsó napjaiban is akadt 
megünnepelni való évfor-
duló, vagy feleleveníteni 
való emlék. Idén 30 éves 
szervezetünk ráadásul eb-
ben a negyedévben szem-
besült története legnagy-
obb kihívásaival: az egye-
sületté alakulás, valamint 
a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum kérésére szerve-
zett haditengerészeti tárlat 
(legnagyobb, s legmegtisz-
telőbb kiállításunk) szerve-
zésének feladatával. 
 
Bátran állíthatom, minden 
kihívásnak sikerült megfe-
lelnünk. A tagok elkötele-
zettsége és kitartása, a 
gyakran csak a szeren-
csének köszönhetően mel-
lénk szegődött érdeklődők 
és támogatók önzetlen se-
gítsége minden nehézség-
en átsegített bennünket és 
tovább erősítette a klub-
tagokban az összetartozás 
érzését és a közös akciók 
sikere iránti töretlen bizal-
mat. A siker nemcsak a 
miénk: munkánk igazi ju-
talma a közönség érdeklő-
dése és elismerése, mely-
et mind szélesebb körben 
mondhatunk a magunké-
nak, hisz így tölthetjük be 
igazán ismeretterjesztő hi-
vatásunk. 
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AZ ELNÖKSÉG AJÁNLJA 
 
Tisztelt Címzettek, Kedves Barátaink ! 
 
Ezúton kívánunk Boldog Karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag Új Esztendőt mindenkinek, aki a 
2009. évben megtisztelt bennünket munkájával, segítő közreműködésével, vagy kitüntető figyelmével. Idén 
30 éves Klubunk évzáró tevékenységének központi témája – a 2009-ben 95 éve elsüllyedt KAISERIN 
ELISABETH osztrák-magyar cirkáló és a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban szervezett kiállításunk révén – 
az egykori osztrák-magyar haditengerészet volt. Erre tekintettel egy korabeli haditengerészeti képeslappal 
kedveskedünk tagjainknak és az érdeklődőknek. 
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Az elnökség ajánlja / Rendezvényeink 

ESEMÉNYNAPTÁR A 2010. ÉVRE: 
 

Előadások Kiállitások Egyéb rendezvények 

Január 18.  – Dr. Balogh Tamás: „A KAISER FRANZ 
JOSEF I. cirkáló története” 

Január  (végig) „Haditengerészetünk emlékei” – kiállítás 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 

Előadások a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
(Tóth Ágoston terem) 

Január 12. (kedd),15:00-16:00 – Balogh Tamás: „A SZENT 
ISTVÁN csatahajó és roncsai feltárása”, 

Január 20.  (péntek), 14:30-5:30 – Dr. Balogh Tamás: „A 
ZENTA cirkáló és roncsai feltárása”,  

Január 27.  (kedd),15:00-16:00 – Dr. Balogh Tamás: „A 
STREITER romboló és roncsai feltárása”,  

Január 14.  (kedd),14:30-15:00 – Dr. Balogh Tamás: „A 
KAISERIN ELISABETH cirkáló és tengerészeink 
japáni hadifogsága” 

Február 15.  – Dr. Ákos György: „A XIX. századi 
kereskedelmi vitorlások, II. rész” 

Február:  (végig) „Haditengerészetünk emlékei” – 
kiállítás a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumban 

GO Modelling, Bécs 

Előadások a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
(Tóth Ágoston terem) 

Február 03.  (kedd) 15:00-16:00 – Dr. Balogh Tamás: „Az 
otrantói ütközet”, 

Február 13.  (szombat) 15:00-16:00 – Dr. Dezsényi Zoltán: „A 
Cs. és Kir. Dunaflottilla harcai az Al-Dunán és a 
Fekete-tengeren”, 

Február 20.  (szombat) 15:00-16:00– Dr. Dezsényi Zoltán: „Az 
osztrák-magyar tengeralattjárók története és első 
világháborús harcaik” 

Február 24. (kedd) 15:00-16:00 – Smidt Antal: ”A 
tengeralattjárók fejlődése a kezdetektől 1920-ig” 

Március 15.  – Götz Sándor: „Hajók a modern 
tömegközlekedésben” Március:  Nagykanizsa, „Haditengerészetünk emlé-kei” – 

Április 19.  – Szabó Endre: „A Ganz Danubius Hajógyár 
feltámadása” 

Április:  Baja „Haditengerészetünk emlékei” 

Mosonmagyaróvári Makett-kiállitás és Verseny 
Április:  Zebegény (a Múzeum megnyitásának előkészitése). 

Május 17.  – Ákos György: „A Földközi-tengeri 
kalózkodás története”  Május 14.:  Koszorúzás a Várban 

Június 21.  – Horváth József: „A Kelet gőzös tragédiája”  

Július 19.  – Csák Zsolt: „A lissai ütközet” 

Június 21. – július 05 . Múzeumok éjszakája. „A magyar 
hajóépítés 175 éve” c. kiállitás. 

Július 25.:  Flottillanap 

Augusztus 18.  – dr. Ákos György: "Fejezetek a 
navigációs eszközök történetéből"   

Szeptember 20.  – Schmidt Antal: „A tengeralattjárók 
fejlődése a kezdetektől 1920-ig”  Szeptember:  Koszorúzás a Duna-parton 

Október 18.  – Pék György: „A falklandi konfliktus 
története”  Október:  Zebegény (a Múzeum zárásának előkészitése), 

Koszorúzás a Tengerhajózási Világ-napon, Neszmély  

November 15.  – Krámli Mihály „Az osztrák vitorlás flotta 
története 1797-1866” 

November: Koszorúzás a Laktanya utcában (6-án) és 
Erdőbényén (7-én) 

December 20.  – Szervezeti ügyek megvitatása, évzáró 
vacsora. 

November 29. – December 06.  Stefánia Országos 
Hajómodell- és Makett-kiállitás, 2010. 

 

  
FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGÖBEN! MODELL- ÉS MAKETT 
KIÁLLÍTÁS AZ EUROPARKBAN 
 
Érdekes, kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas modell-és ma-
kett-kiállítás nyílt – főként gyerekeknek – az Europark bevásárló köz-
pontban október 2. és 18. között. A Sugár üzletközpontban tavaly 
nyáron megrendezett hasonló kiállítás sikere hatására a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat – Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 
idén is meghívást kapott a rendezvényre, ahol a klubtagok által bizto-
sított hajómodellek mellett látható volt számos repülőgép-, autó-, 
vasút- és harcjármű-modell is. A kiállítók között a TIT Hajózástörténeti 
és Hajómodellező Klub mellett a Bolyai Makett Klub Egyesület, a 
Traburg Klub, a Pelikán Makett Klub; és további egyéni gyűjtők is 
bemutatkoztak. A hétvégéken – pénteken, szombaton és vasárnap – 
különféle aktivitások, játszóház várta a gyerekeket, akik a modellek 
és makettek építésével is megpróbálkozhattak. A klubtagok közül 
kiállított Balogh Tamás, Bicskei János, Bechler József (és a harcjár-
mű kategóriában fia Ádám), Susányi Oszkár, Tuska Lajos, Varga 
János (aki szép hajómodelljei mellett tekintélyes harcjármű-
kollekcióját is felvonultatta) és meghívottunk, Weinhardt Vilmos, akit 
reményeink szerint hamarosan tagjaink sorában üdvözölhetünk. 

A kiállításnak örömteli hozadéka a felkérés – amit a szervező MÁS 
MÉDIA Kft-től kaptunk – egy országos road show-ra, amelynek 
keretében jövőre az ország különböző bevásárlóközpontjaiban 
várják a tagok alkotásait. A TIT HTK tehát országjárásra indul! 
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Rendezvényeink 

Fent: Óceánjárók minden méretben (Balogh Tamás, Bicskei János és Susányi Oszkár munkái). Lent: Varga János, Ubul magyaráz lelkes közönségének. 
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Rendezvényeink 

  

Fent: Tuska Lajos és a gyerekek a vitorlásokkal (Bechler J., Susányi O. és Tuska L. munkái). Lent: A „Soleil Royal”, Susányi Oszkár remekmívű alkotása. 
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Fent: A Haris testvérek és a Bolyai Makett Klub Egyesület alkotásai szintén a kiállítást gazdagították. Lent: Haris Ottó magyaráz, talán az utánpótlásnak. 
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TÖRTÉNELMI VITORLÁSHAJÓ-MAKETTEZÖK 
IV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA! 
Elérkezett a várva várt – sorrendben a 4. – hajomakett.hu találkozó. 

2009. október 3-4-én Pálvölgyi József tagtársunk „birtokán” gyűltek 
össze a történelmi vitorláshajó-makettek szerelmesei, hogy orszá-
gos találkozón számoljanak be egymás eredményeiről, mutassák 
be egymásnak kész vagy éppen munkába vett alkotásaikat és 
ellessék egymástól a szakma fortélyait, a szerszámok használatá-
hoz szükséges mesterfogásokat vagy éppen belemélyedhessenek 
a legjobb szakirodalom tanulmányozásába. 

Tagjaink közül a szervezésben részt vevő Pálvölgyi József és 
Zrinyi Miklós mellett Balogh Tamás, Bicskei János, Tuska Lajos, 
Varga János, Valentinyi Gyula, Susányi Oszkár és Bechler József 
vett részt a találkozón, ahol az ismerkedés és szakmai eszmecse-
rék mellett technikai bemutatók (fúrás, marás, esztergálás, pantog-
ráf, stb.), makett-, könyv- és tervrajzbemutató, valamint folyamatos 
vetítés várta az érdeklődőket. 

Az ország minden részéről – még a viharsarokból – is érkezett 
vendégek a készülő alkotások, új modellek, makettek között olyan 
érdekességekről számoltak be, mint pl.: az S.M.S. TEGETTHOFF 
kazamatahajó (a szép és méretes karakk-makettet építő ’Nemo’ 
barátunk legközelebbi alkotása), vagy az S.M.S. NOVARA fregatt 
(Hanga Gyula reménybeli makettje). 

Reméljük a tervbe vett alkotások mielőbb megvalósulnak és hama-
rosan kiállításokon, versenyeken gyönyörködhetünk az elkészült új 
munkákban. Addig is szívesen emlékezünk vissza a házigazda 
vendégszeretetére, amely mindnyájunkat lekötelezett. 

Köszönet érte! 

 

Hobby, jó idő, barátok. Kell ennél több? (Persze néha egy kis 
sör is jól esik.) Akkori jó kedvünket jórészt a kedves házigazdá-
nak, Pálvölgyi Józsefnek köszönhettük. 

Pillantás a készülő alkotásokra. Ki-ki magával hozta épülő hajó-
makettjeit, így a találkozó vendégeinek igazi seregszemlén is 
lehetősége nyílt részt venni. 

A modellek és a szerszámok szakmai bemutatóját a szakkönyvek 
szemléje tette teljessé. Itt aztán azoknak is „csoroghatott a nyála”, 
akik csak ritkábban építenek modellt vagy makettet. 
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MAGYAR HAJÓZÁSI EMLÉKNAP NESZMÉLYEN 
 
Neszmélyen 2009. október 10-én került megrendezésre, immáron 
hatodik alkalommal, a Magyar Hajózási Emléknap. A rendezvény-
nek ismét a neszmélyi általános iskola adott otthont. 

A szokásokhoz híven a neszmélyi polgármester, Horváth Béla 
megnyitójával kezdődött a délelőtti program. Ez után Horváth Imre, 
a MAHOSZ főtitkára ismertette a MAHOSZ és a ZGKA Hajós Aka-
démia elmúlt egy évének történéseit. 

Dobai Sándor, az RSOE elnöke előadásában a RIS szolgáltatásról 
és a 10-es csatorna lefedettségének jelentőségéről beszélt, majd 
Major Ernő, az NKH Központi Hivatal Hajózási és Légiközlekedési 
főosztály képviselője elmondta a hajózási képesítésekről szóló 
rendelkezések változásait és ezek hatósági aktualitásait. 

A szünet előtt még Marton Tamás, a KHEM Hajózási és 
Légiközlekedési osztály vezetője beszélt a magyarországi és az 
Európai Unión belüli belvízi közlekedés sajátosságairól, jövőképé-
ről. 

A szünet után Székely László a Szimon Miklós hosszújáratú tenge-
részkapitány emlékére Kenderesen állított emlékművet és annak 
avatását mutatta be a nagyközönség számára, majd Horváth Jó-
zsef hajóskapitány, hajózási szakértő a "Kelet" gőzös 1940-ben, az 
Atlanti-óceánon bekövetkezett tragédiáját elevenítette fel. 

Beleznay Éva, a Főváros Főépítésze a budapesti fejlesztésekről 
tartott előadást, előtérbe helyezve a hajózáshoz köthető illetve 
kapcsolható fejlesztéseket. Ezt a témát folytatta Szalkai István 
fővárosi képviselő, a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási 
Bizottság tagja, aki az elővárosi közlekedésről és a hajózásnak 
ebben való szerepéről szólt. Göcz István az elővárosi közlekedés 
gyorsjáratú hajókkal történő megvalósíthatóságát mutatta be. 

A Magyar Hajózási Emléknapot jövőre már más néven, a Magyar 
Hajózás Napjaként fogják megtartani. 

 

Erre Sztankó Attila, a ZGKA egyik alapítója tett javaslatot, és ezt a 
rendezvény résztvevői egyöntetűen elfogadták. 

A "Zoltán Gőzös" Közhasznú Alapítvány elmúlt egy évéről Portás 
Csaba, a Kuratórium elnöke tartott beszámolót, és ehhez a témá-
hoz kapcsolódva Lengyel Zsolt és Stankovics András az alapítvány 
által megnyert "Integrált turisztikai attrakció-fejlesztés Neszmélyen 
a bor és a hajózás jegyében" című pályázat megvalósítását és 
annak részleteit mutatták be. 

Ezután a rendezvény a Millecentenáriumi Emlékparkban, a 
Rétesfalva Kft. "szénapajtájában" folytatódott. 

Itt a vendégek "fedeles" levest és kemencében sütött rétest kaptak 
ebédre. Ezután a résztvevők a zászlófelvonást követően a LEITHA 
monitor fedélzetéről a Duna hullámaira bízták a megemlékezés 
koszorúit. 

A rendezvény a Hajóskanzenben zárult, ahol többen megtekintették 
- jelenlegi állapotukban utoljára - a skanzen hajóit és területét. 

A rendezvényen klubunk részéről Dr. Ákos György, Bicskei János, 
Hajba László, Hocza István és Kovács Péter vett részt a rendezvé-
nyen. 

Jövőre újra, ugyanekkor, ugyanitt, de már a megújult skanzenben 
találkozunk! 

Fenti képünkön: Zászlófelvonás a LEITHA fedélzetén. Nem sokkal az 
ünnepségek után a monitor – amely jelenleg a legrégebbi úszóképes 
hadihajó az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből – Révkomáromba 
indult, ahol a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Zoltán Alapít-
vány közötti megállapodás értelmében, 3 x 2 éves felújítási és restaurá-
lási folyamaton esik át, melynek eredményeként az 1887-es állapotá-
ban lesz majd megtekinthető. Várjuk vissza a dunai veteránt! 
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A DUNAI HADIHAJÓZÁS HŐSI HALOTTAI-
NAK EMLÉKÜNNEPE 
 
2009. november 6-án, 14 órakor Óbudán a Laktanya ut cában – 
az egykori cs. és kir. Dunaflottilla budapesti teng erészkülönít-
ményének is otthont adó laktanyaépület falán elhely ezett em-
léktábla el őtt – sor került a hagyományos éves emlékünnep-
ségre. A megemlékezésen részt vettek a MH 1. T űzszerész és 
Hadihajós Zászlóaljának képvisel ői (az egykori dunaflottil-
lások mai örökösei), valamint tengerészek szakmai é s hagyo-
mányőrző szervezetei, köztük Klubunk képvisel ői. Beszédet 
mondott dr. Margitay-Becht András, amelyez alább id ézünk: 
 
Írta és elmondta dr Margitay-Becht András 

Tisztelt Emlékezők, Kedves Jelenlévők és Lélekben Velünk Tartók, 
Hölgyeim és Uraim! 

Mivel véges az emberi memória, és az évenként azonos napon 
ismétlődő szertartások emléke idővel összemosódhat az elmékben, 
szokásos november hatodikai emlékbeszédeimet mindig azzal 
kezdtem, hogy akkor éppen hányadszor jöttünk össze itt Óbudán, 
ezen a nemzetközileg is számon tartott történelmi emlékhelyen. Ez 
az ismétlődő önregisztráció azért lett állandó része megemlékezé-
seinknek, mert annak helyét, idejét és egyre bővülő tartalmát mi 
jelöltük ki, ez a mi főhajtásunk, a mi tisztelgésünk a történelem 
számunkra fontos szelete és annak hősei előtt. Úgy is mondhatjuk, 
hogy ezt az ünnepélyes alkalmat mi teremtettük meg saját ma-
gunknak, előzmény, hagyomány vagy felső utasítás nélkül. Fontos 
tehát, hogy tudjuk, mióta is csináljuk. Idén tizenkettedszer jöttünk itt 
össze.  Isten hozott bennünket és a magunk akarata. Szeretettel 
üdvözlök mindenkit, aki ideért, örülök azoknak, akik itt vannak, és 
sajnálom azokat, akik idén távol maradtak. 

Az emberi tevékenységek összességének igen fontos része az 
ősökről, az elődökről és jogelődökről való megemlékezés. E nélkül 
elképzelhetetlen jól működő társadalom. Ha ez valahol megszűnik, 
vagy akár csak lényegtelenné válik, az az önpusztító fásultság, a 
tehetetlen céltalanság, az erkölcsi és szellemi dekadencia jele. 
Garai János írta: 

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket, 
A lelkes eljár ősei sírlakához, 
S gyújt régi fénynél új szövétneket!   

Emlékezzünk tehát! 

Ma 91 éve, 1918. november 6-án futott be ide Óbudára az akkor 
már gyakorlatilag szétesett Osztrák-Magyar Monarchia utolsó mű-
ködőképes katonai alakulata, a Cs. és Kir. Dunaflottilla. Ez a sok 
nemzetiségű elit alakulat kezdte meg 1914. július 29-én, éjjel 2 óra 
20 perckor a számunkra tragikus véget ért első világháborút. Bár az 
általuk ekkor megnyitott déli front jelentősége a későbbiekben 
csökkent, és nem is itt dőlt el a háború sorsa, de a flottillások a 
háború négy éve alatt rendkívüli eredményeket produkáltak monito-
raik, őrnaszádjaik, felfegyverzett gőzöseik és kisebb hadihajóik 
fedélzetén.  

1914-ben Szabácsnál, 15-ben Belgrádnál és 16-ban Sistovnál 
három hatalmas, nagy jelentőségű folyam-átkelést fedeztek és 
bonyolítottak. Meghiúsították ellenségeink két, számunkra rendkívül 
veszélyes folyam-átkelését, 1914-ben a szerbekét a Száván, 16-
ban pedig a románokét a Dunán, Rjahovónál. Két alkalommal, 
1915. októberében és 16. decemberében a Duna addig elfoglalt 
szakaszát mentesítették az aknáktól és folyamzáraktól, annak 
dacára, hogy mindkét alkalommal hetekig valóságos ítélet idő dü-
höngött az Al-Dunán. Ezzel lehetővé tették, hogy török szövetsége-
seink számára biztonságos hajózási körülmények között szállítsunk 
fegyver és lőszert a folyón. Nélkülözhetetlen szereplői voltak Belg-
rád mindkét, 1914 decemberében és 15. októberében történt elfog-
lalásának. 1916-ban a Sistovtól Brailáig való gyors és erőszakosan 
hatékony előre nyomulásukkal jelentősen támogatták a Bukarestet 
támadó seregeinket, és ezzel lehetővé tették a román főváros de- 
 

cember 3-án történt elfoglalását. 1918. március 7-én a Dunaflottilla 
elérte a Duna torkolatát, és ezzel az egész óriási vízi út korlátlan ura 
lett. Ez a rómaiak óta még soha, senkinek sem sikerült. Ugyanezen 
év áprilisában még a Fekete-tengerre is kimerészkedett, akna mente-
sítette a torkolat környéki vizeket, április 12-én pedig elhajózott 
Odesszába. Ott flottillásaink flottabázist építettek ki maguknak, lever-
tek egy helyi lázadást, majd biztosították a Duna torkolata felé tartó 
gabona szállításokat. A Bugon és a Dnyeperen is felhajóztak, feltér-
képezték a két folyót. Szeptemberben, a visszavonulás idején, bizto-
sították csapataink mozgását, majd királyi parancsra hazajöttek. 

Egész működésük egy siker történet. Soha sem verték meg őket, 
soraikban soha sem volt árulás vagy dezertálás, az egyre növekvő 
intenzitású pacifista demagógia az utolsó pár nap kivételével semmi 
eredményt sem ért el náluk, és csak működésük legvégén jelentke-
zett soraikban a nemzetek közötti feszültség. 

Ez a rendkívüli gárda, miután ma 91 éve sikeresen befutott anyabázi-
sára, és bevonta végig győztes hadilobogóját, feladata megszűnvén, 
azonnal szétszéledt. Mára már az emléke is eltűnt volna, ha mi nem 
ápolnánk. 

Mi azonban nem engedjük, hogy feledésbe merüljön. Egykori lakta-
nyája falára emléktáblát helyeztünk. Megszűnésének szomorú emlé-
kű napján minden évben megemlékezünk e dicső hajóhadról, és a 
mindenkori dunai hadihajózás halottairól. Tisztelettel emlékezünk 
minden olyan embertársunkra, aki az évszázadok, sőt az évezredek 
során a Dunán valamilyen alakulatban, szervezetben, vállalatban 
szolgálva, haditengerész, vagy tengerész, hadihajós, vagy hajós, 
folyamőr, vagy flottillás, tűzszerész, utász vagy vízi rendőr volt, és 
szolgálata teljesítése közben halt hősi halált.  

Ilyenkor emlékezünk meg a Cs. és Kir. Dunaflottilla jogutódairól is. Az 
eredeti alakulat megszűnése után ez az épület, amely fél évszázadig 
volt otthona az osztrák-magyar dunai hajóhadnak, a magyar hadiha-
józásnak lett a központja. Itt állomásozott a Tanácsköztársaság hadi-
flottája, melynek hajói, a LAJTA, a MAROS és a SZAMOS monitorok, 
a CSUKA, FOGAS, KOMÁROM és a POZSONY őrnaszádok Eszter-
gom és Komárom térségében küzdöttek a cseh hódítók ellen. Pont 
ott, Neszmély térségében harcoltak, ahol most a ZOLTÁN alapítvány 
építi az Öreghajó Skanzent. Szerencsés és örömteli tény, hogy az 
itteni harcok egyik résztvevője, a Cs. és Kir Dunaflottilla legöregebb 
hajója, a hamarosan megújuló LAJTA monitor is tagja lesz e kis flottil-
lának. 

Ugyancsak ebből az épületből indult el 1919. június 24-én, 16 órakor 
a monitor lázadás is, amely meg akarta fékezni az addigra féktelenné 
vált vörös terrort. 1921-től itt szolgált a Magy. Kir. Folyamőrség, 
melynek neve 1939-től Magy. Kir. Folyamerők lett, itt volt 1945-ben a 
Magyar Hadihajós Aknakereső Osztály, majd a Magyar Honvéd Ha-
dihajós Osztály, 48-tól a Honvéd Folyamőrség és 50-től a Magyar 
Honvédség Honvéd Folyami Flottillája. Az 1870 óta jogfolytonosan 
működő dunai alakulat ezen a néven szolgált a leghosszabb ideig, 
több mint 50 éven át! 1953-ban átköltöztették  Újpestre, és 2000-ben 
ott érte meg furcsa, kimondott, de szerencsére nem teljesen végre-
hajtott megszűntetését is. A megmaradt alakulat előbb a „MH I. Hon-
véd Tűzszerész és Aknász Zászlóalj Hadihajós Alosztálya” néven 
szolgált, majd feladatát a „MH I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 
Ezred” részeként végezte, amely mára  zászlóaljként vigyázza a 
Dunát. Bár drámaian szomorú, de sajnos természetes tény, hogy 
ezeknek az alakulatoknak is voltak, és máig vannak hősi halottai. 
Rájuk emlékezve kívánjuk, nyugodjanak békében, és reménykedjünk, 
hogy a jövőben kevesen fogják követni őket ezen a szomorú úton. 
[…] 

Pár napja volt halottak napja, amikor mindenki családi halottaira gon-
dolt, és ha tehette, elzarándokolt elhunyt szerettei sírjához. Mi emlé-
kezzünk ma a Dunán hősi halált haltakra, függetlenül attól, hogy mi-
kor estek el, mely nemzethez tartoztak, mi volt a vallásuk, kinek az 
érdekében harcoltak és hogy hol vannak eltemetve. Helyezzük el az 
emlékezés koszorúit e történelmi emlékhelyen, reménykedjünk és 
higgyünk benne, hogy ezen a vén folyón mindig szolgálnak majd 
magyar hadihajósok, de senkinek sem kell hősi halált halnia! Így 
legyen! Köszönöm, hogy ismét meghallgattak. Jövőre ugyanitt talál-
kozunk. 



Fent: dr. Margitay-Becht András és a klubtagok: Bicskei János, Dr. Ákos György, Dr. Balogh Tamás, Pásztói Róbert, Hocza István és Röder Sándor. 
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KOSZORÚZÁS ERDŐBÉNYÉN 

Az emlékezés jegyében 2009. november 7-én koszorúzásra 
került sor Erdőbényén, néhai Lucich Károly altengernagy, a 
császári és királyi Dunaflottilla egykori parancsnoka, s a Had-
történeti Múzeum első igazgatója kitelepítésének és halálának 
helyszínén. A MH 1. számú Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 
Zászlóalj szervezte ünnepségen megjelentek a tengerészek 
szakmai és hagyományőrző szervezetei és a Cs. és Kir. Hadi-
tengerészet Egyesület. Klubunkat Dr. Ákos György és Hocza 
István tagtársunk képviselte. 
 

HIM HADTÖRTÉNETI DÉLUTÁNOK 
 
November 21-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott 
„Hadtörténeti délutánok” c. rendezvénysorozaton tagtársunk, 
Schmidt Antal tartott vetített képes előadást a „Tengeralattjárók 
fejlődése a kezdetektől 1920-ig” címmel (balra). Előadását 
nagy érdeklődés és figyelem kísérte. Gratulálunk az előadónak 
és kíváncsian várjuk szeptemberi előadását a Klubban! 
 

ZÁSZLÓSZENTELŐ A MÚZEUMBAN 
 
December 6-án a Műszaki és Közlekedési Múzeumban az ál-
landó hajózástörténeti kiállítást kiegészítő kiállításrész nyílt 
„Hajók a Balatonon” címmel. Az ünnepélyes megnyitó után a 
Múzeumban került sor a Balatoni Hajósok Szent Miklós Egye-
sülete zászlószentelő ünnepségére (balra lent a régi és az új 
lobogó). Az egyesületet 1924-ben alapították, 1947-48-ban fel-
oszlatták, mára azonban megújulva gondoskodik a balatoni ha-
józás hagyományainak ápolásáról. A kiállítást a Balatoni Hajó-
zási Zrt. vezérigazgatója, Dr. Horváth Gyula nyitotta meg. A ki-
állítást Dr. Mészáros Balázs rendezte, munkatársa volt Drobni 
Nándor (szakértők: Dr. Németh József, Rill Tamás és Kádár 
Zoltán, grafika: Molnár Kálmán). Klubunkat Dr. Ákos György, 
Dr. Balogh Tamás, Bicskei János, Dr. Dezsény Zoltán, Pichler 
Norbert és Valentinyi Gyula képviselte. 
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GYERMEK JÁTSZÓHÁZ KISPESTEN 
 
2009. december 3-5. között a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban az 
egész hétvégére kiterjedő családi programot szerveztek. A rendezvényt kiállítá-
sok, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló színi előadások, nóta- és népdalelő-
adások, valamint a szülőknek és a nevelőknek szóló játékpedagógiai szakkonfe-
rencia kísérte. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és 
Hajómodellező Klub a vasút-, hajó-, autó- és repülőgép-modelleket, -maketteket 
bemutató „Játékpalota” szervezésében közreműködött. A gyermekeknek szóló 
makett-kiállítást Bicskei János és Valentinyi Gyula szervezte. A bemutatott mo-
dellek Bicskei János, Valentinyi Gyula és Schmidt Lajos alkotásai. A rendezvé-
nyen bemutatták Simon Lajos pasztell-rajzait is. A kreatív nyugdíjast – aki a 
hajózást választotta témájának – 2010 januárjától tagjaink között üdvözölhetjük. 
Az ő munkáiból válogattunk: osztrák-magyar bark és goletta (lent), valamint az 
ERZHERZOG FERDINAND MAX és a SZENT ISTVÁN csatahajó (a túloldalon).
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EGY HOSSZÚ ÚT VÉGE 
 
2009. december 4-én Győrben megnyílt Maurer Péter tiszteletbeli tagunk ország-
járó kiállításának 15., a rendező szerint utolsó tárlata, amely az osztrák-magyar 
haditengerészet egykori matróza, a VIRIBUS UNITIS flottavezérhajó kormányosa 
– idősb. Maurer Péter – hagyatékában fennmaradt képeslapgyűjteményt dolgozza 
fel. Az érdekes gyűjteményt, amely megkapó elevenséggel tárja elénk a hajdani 
tengerészek mindennapjait, Dr. Hüvös Ferenc alkotásai – a ZENTA cirkáló, a 
ZRÍNYI és a VIRIBUS UNITIS csatahajó kiváló modelljei – tették még látványo-
sabbá. A kiállítás Soprontól Bajáig az ország számtalan városában megfordult 
már, sőt Erdélyben, néhai idősebb Maurer Péter szülőhelyén, Medgyesen is járt. 
Az országjárás alatt Péter és az őt mindenben segítő hitvese kitartó lelkesedésé-
nek köszönhetően százak csodálhatták meg a ritka képeket és szembesülhettek 
hazánk haditengerészeti hagyományaival (sőt, a „Múzeumok éjszakáján” több-
ször mi is bemutathattuk). Az utazás azonban most véget ér, s a gyűjtemény a 
kenderesi Horthy Múzeumban lel méltó új otthonára. Köszönjük Péter! 
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„60 ÉVES A NATO, 10 ÉVE A NATO-BAN” 
BOLYAI MAKETT-ÉPÍTŐ KUPA A STEFÁNIÁN 
 
2009. október 17-18-án immár nyolcadik alkalommal k erült 
megrendezésre a Bolyai Makett-épít ő Kupa, amelynek meg-
szervezésében 2007-t ől a TIT HTK is tevékenyen részt vesz. A 
hagyományokhoz híven a verseny és börze idén is a S tefánia 
Palotában került megrendezésre, ahol az elmúlt évek  sikere 
hatására most a teljes fels ő szint is a rendelkezésünkre állt 
(225 m2 kiállítás + 194 m 2 börze). A kisebb helyeken látvány-
makettezés és kiállítások színesítették a versenyt.  Ezek közül a 
szomáliai kalózakciókat és azokban a NATO haditenge részetek 
részvételét bemutató kamara-kiállítást klubunk szer vezte.���� 

A kiállítással a TIT HTK elnöke, Dr. Balogh Tamás javaslatára ezút-
tal arra tettünk kísérletet, hogy a hajózástörténet mellett annak aktu-
alitásait – a jövendő korok történetírása számára „alapanyagot” 
szolgáltató, ámde most, a mi korunkban zajló hajózási eseményeket 
– is bemutassuk a közönség számára. Ezen nagyszabású haditen-
gerészeti akciók egyike a Szomália partjainál folyó kalózkodás meg-
fékezésére alakult szövetséges flotta számos hadművelete, amelyet 
2 db 120 x 90 cm-es tablón (Balogh Tamás munkái a túloldalon) és 
20 színes haditudósítói fotón mutattunk be az érdeklődők számára 
(bal oldali 3 kép). A kis kamara-kiállításon a MH 1. számú Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Zászlóaljtól kölcsön kaptuk az alakulat 
történetét és jelenkori fegyvereit bemutató óriástablót, amellyel 
egyúttal arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a NATO-tag Magyaror-
szág az egyik olyan európai NATO-tag, amely még rendelkezik 
folyami fegyveres erővel. 
 
A Stefánia Palota egykori zenekari erkélyét egészen elfoglaló tárla-
tunkon (balra fent) bemutattuk a klubtagok témához illő hadihajó-
makettjeit (balra lent), amelyek a NATO-országok haditengerészet-
ének egyes egységeit mutatták be, valamint a MH 1. számú Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj egyik AM-naszádjának modelljét, 
amelyet az alakulat parancsnokságától kaptunk (balra középen). 
 
A versenyen az összesen benevezett 482 db makettből mindössze 
7 db indult a PH24 „hajó, összevont” kategóriában (jobbra), ahol 
tagjaink idén is kiemelkedő eredményeket értek el: Bechler József 
CUTTY SARK klippere arany-, Valentinyi Gyula SYREN gőzguttere 
arany-, Tuska Lajos TROIS LIS polaka sebekje ezüst-, SAN FELIPE 
fregattja pedig bronzérmes lett. Kovács Péter tagtársunk (jobbra 
lent) az idei börzén is részt vett, ahol nagy sikerrel árulta gyarapodó 
osztrák-magyar hadihajó-tervrajz- és műgyanta hajótestsorozatát és 
kiegészítő alkatrészeit. 
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A HIM vezetése két egybenyitható nagytermet bocsátott a rendelkezésünkre, ahol Klubunk 160 m2-en rendezte be kiállítását (fent az első terem képei). A 
tárlat minden szempontból a „legek legje” Klubunk történetében: 55 db 120 x 90 cm-es tabló, 30 db osztrák-magyar hadihajó-modell, 30 db reprodukció az 
osztrák-magyar haditengerészet hivatásos festőinek alkotásaiból; és igazi különlegességek: 5 db eredeti Csonkaréti-festmény, igazi szextáns (a 85 M 
torpedónaszádról), eredeti egyenruhák és fegyverek. Végül: ez a legelső tárlat, amit a HIM-ben tarthattunk. A megtisztelő lehetőség munkánk elismerése, 
30 éves klubunk legszebb jubileumi ajándéka. Köszönjük azoknak, akik dolgoztak érte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HADITENGERÉSZETÜNK EMLÉKEI 
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - HAJÓZÁSTÖRTÉNETI ÉS HAJÓMODELLEZŐ KLUB ÉS A 
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSA 
 
2009 őszén a bajai Eötvös József Vízügyi Főiskola egyik – búvár – 
oktatója, Szatmári István lelkes és megtisztelő felkérésére a TIT 
HTK történetének eddigi legnagyobb kiállítására készültünk, amely 
az osztrák-magyar haditengerészet történetét mutatta volna be egy 
olyan helyen (a vízügyi főiskolán), amely a téma szempontjából 
talán az egyik legautentikusabb. A terv azonban kútba esett, amikor 
a Főiskola vezetése 2009 szeptemberében váratlanul lemondta a 
rendezvényt. Ekkor a hosszú előkészületek során befektetett munka 
értékét felismerve sietett a segítségünkre Dr. Holló József Ferenc 
altábornagy úr, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, aki 
2009. szeptember 15-én levélben ajánlotta fel egy időszaki kiállítás 

 
megrendezésének lehetőségét. A 2009-ben 30 éves fennállását 
ünneplő Klubunk ekkor első ízben kapott lehetőséget arra, hogy a 
magyar hajózástörténet hadihajózással összefüggő fejezeteiről szóló 
kiállítását a Hadtörténeti Múzeumban mutassa be, ahol – mivel a 
múzeum fennállása óta még nem rendeztek állandó haditengerészeti 
kiállítást – a közönség csak igényesen berendezett időszaki kiállítá-
sokon ismerhette meg az egykori haditengerészet történetének egyes 
részterületeit. A TIT HTK és a HIM – különböző civil szervezetek és 
magánszemélyek segítségével szervezett – időszaki kiállítása 
azonban most először nem a részleteket, hanem a teljes történetet 
igyekszik bemutatni. 

A berendezésben részt vevők: Bechler 
József és Ádám, Hajba László és 
Hocza István. 

Kecskeméti József, aki nemcsak, hogy 
3 vadonatúj modellel készült a tárlatra, 
de még a berendezésben is segített. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiállítást Holló József főigazgató úr személyesen nyitotta meg a 
nagyszámú összegyűlt közönség – tengerészek, szakírók, hajó-
imádók és klubtagok – előtt, majd sor került Dr. Balogh Tamás TIT 
HTK elnök könyvének bemutatójára, amelyet a 95 esztendővel 
ezelőtt a távol-keleti vizeken harcoló KAISERIN ELISABETH oszt-
rák-magyar cirkálóról és japán hadifogságba került legénységéről 
írott. Ezt követően az elnök fogadáson látta vendégül a megjelen-
teket, amihez a HIM biztosította a helyszínt és az infrastruktúrát. 
Megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki az alábbi szerveze-
teknek és személyeknek a „Haditengerészetünk emlékei” című 
kiállítás megszervezéséhez nyújtott önzetlen és nagybecsű segít-
ségéért: a Bolyai Makett Klub Egyesületnek, Cupony Csabának, a 
Cs. és Kir. Haditengerészet Egyesületnek, Dr. Csonkaréti Károly-
nak, Dr. Detky Jolánnak, Dr. Holló József Ferencnek, Farkas Judit-
nak, Horváth Józsefnek, Dr. Hűvös Ferencnek, Ledzenyi Péternek, 
a MH 1. számú Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóaljnak, 
Nagy Andrásnak, Margitay-Becht Andrásnak, Szoleczky Emesé-
nek, a Zebegényi Hajózási Múzeumnak. A megérdemelt siker nem 
is maradt el: kiállításunkra többek között az osztrák-magyar hadi-
tengerészet történetének avatott osztrák szakértője, Friedrich 
Prasky úr és neje Annelise Prasky is kíváncsi volt. A sikerről egyéb-
iránt meggyőző képet ad az alábbi lelkes látogatói kommentár is, 
amely kiállítás-ajánlóként azóta az internetre is felkerült: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Megtört a jég magyarhonban! … páratlanul színvonalas, lebilincse-
lő tárlat … A kiállítás elfelejteti velünk a "szárazföldi nép" marhasá-
gát és azt érezteti velünk, hogy a hajózás tekintetében is van mire 
büszkének lennünk, mert igenis vannak (hadi-)hajós hagyománya-
ink. Többet nem is mondanék: mindenki látogassa meg a kiállítást! 
És szóljunk mindenkinek, akit érdekelhet…" 
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A TIT HTK Hadtörténeti Múzeumban berendezett kiállítását a fenti hely-
színrajz és berendezési terv szemlélteti. Az „A” betű a tablókat, a „B” betű 
a festményeket és reprodukciókat jelöli. A 3-8., a 10-11., a 12-15. és a 17-
20. számú vitrinekben hajómodellek, az 1-2., a 9. és a 22. számú tárolók-
ban papírrégiségek, aprónyomtatványok (képeslapok), a 21. számú táro-
lóban egy lobogó, a 16. és a 23-24. számú tárolókban pedig egyenruhák 
és felszerelések találhatók. A tablók szövegét írta, a tablókat készítette és 
a kiállítást rendezte Dr. Balogh Tamás, a TIT HTK elnöke. A berendezés-
ben közreműködött Bicskei János, Bechler József és Ádám, Hocza István, 
Kecskeméti József és Pásztói Róbert tagtársunk, valamint Hangay Gabri-
ella, Nagy András, Palyaga László és Szoleckzky Emese, a HIM munka-
társai. Modelleket biztosított Dr. Hűvös Ferenc, Dr. Csák Zsolt, Kecskemé-
ti József, Ledzenyi Péter, Oroszi-Marton György, Kovács Péter, Cuppony 
Csaba, Varga János, valamint az Óbudai Múzeum, a MH 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj és a Magyar Honvédség Budapesti 
Nyugállományúak Klubja, hadihajós Tagozat. A kiállítás rendezését anya-
gilag támogatta Pénzes Tamás, a Bolyai Makett Klub Egyesület tagja. 



16. 2009. évfolyam, 4. szám 

Rendezvényeink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fent: Kovács Péter, Czupony Csaba és Dr. Hüvös Ferenc modelljei Fent: Dr. Hüvös Ferenc VIRIBUS UNITIS és ZRÍNYI csatahajója. 

Fent: Dr. Hüvös Ferenc ERZEHERZOG FERDINAND MAX és 
ÁRPÁD csatahajói. Lent: Érdekességek a Galgóczy-hagyatékból. 

Az első dunai honvéd hadihajó, a MÉSZÁROS modellje, 1848-as 
tiszti tőr és papírrégiségek (Óbudai Múzeum, Margitay-gyűtemény). 



17. 2009. évfolyam, 3. szám 

Kiállításaink 

Friedrich Prasky (fent), Csonkaréti Károly (balra középen) és Dr. 
Margitay-Becht András (balra lent), amint elismerő oklevelet vesz át 
Dr. Balogh Tamástól és Dr. Holló Józseftől. Lent a szerző dedikál 
(2009/1. számunk már beszámolt a most megjelent új könyvéről.) 



18. 2009. évfolyam, 4. szám 

Kiállításaink 

Szervezeti hírek / Ajánló 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2009. október 31-én a KOSSUTH múzeumhajó fedélzetén a TIT 
Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub, valamint a Cs. és Kir. Hadi-
tengerészet Egyesület jelen lévő tagjai döntést hoztak szervezeteik 
egyesüléséről és az új TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyo-
mányőrző Egyesület (TIT HMHE) létrehozásáról. Az új szervezet 
cégbírósági bejegyzése folyamatban van. A jogelőd szervezetekben 
viselt tagsági jogviszonyok az új szervezetben is érvényesek. 

A „Haditengerészetünk emlékei” c. kiállításhoz kapcsolódva a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum lehetővé tette szakmai elő-
adások megtartását. Az előadások az alábbiak: 
 
 
Dr. Balogh Tamás: 
 
2010.01.12.(kedd),15:00-16:00 – A SZENT ISTVÁN csatahajó 
története és roncsainak feltárása, 

2010.01.22.(péntek),14:30-5:30 – A ZENTA cirkáló története és 
roncsainak feltárása, 

2010.01.26.(kedd),15:00-16:00 – A STREITER romboló története 
és roncsainak feltárása, 

2010.02.02. (kedd) 15:00-16:00 – Az otrantói ütközet 
 
 
Dr. Dezsényi Zoltán: 
 
2010.02.13. (szombat) 15:00-16:00 – A Cs. és Kir. Dunaflottilla 
története és harcai az első világháborúban,  

2010.02.20. (szombat) 15:00-16:00 – Az osztrák-magyar tenger-
alattjárók trörténete és első világháborús harcaik  
 
 
Smidt Antal: 
 
2010.02.24. (kedd) 15:00-16:00 – A tengeralattjárók története 
 
Az előadások helyszíne a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tóth 
Ágoston terem. A rendezvényre minél több érdeklődőt várunk! 

Még néhány kulcsszereplő: Hadnagy Gábor (MATE) és Schöck 
Gyula (kiadó), valamint Horváth József kapitány (szakíró). 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 

HÍRLEVELE 

Megjelenik negyedévente 

Szerkeszt ő: 
Dr. Balogh Tamás 

E negyedévi számunk szerz ői: 
Dr. Balogh Tamás, 

Dr. Margitay-Becht András 

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 klubfog-
lalkozásokat 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: baloghtamas@ymail.com, bicskei255@t-online.hu 

A szerkeszt őség a változtatás jogát fenntartja! 


