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ELŐSZÓ HELYETT A SZERZŐHÖZ.
Tisztelt Barátom!
Csakis

szíves baráti indulatának kell tulajdonítanom,

hogy

becses könyvéhez tőlem óhajt irodalmi útlevelet. Hiszen én szerkesztői állásomnál fogva inkább a vámos hivatásának élnék s nem
is az útlevelek kiállítása, mint inkább az illetéktelen utazók, irodalmi
határokon átlopózkodó csempészek föltartóztatása képezné kötelességemet!
Azonban jól van így is!
Ön már annyira ismeretes utazó mindnyájunk

előtt, hogy

Önnek vagy Öntől útlevelet kérni nevetséges dolog volna. Az ilyen
utazó előtt a határon a vámtiszt udvariasan szalutál s azt mondja:
.,Csak tessék szabadon!" Még utimálháját sem vizsgálja meg.
A mi ezt az utóbbit illeti, ez részemről különben is fölösleges
munka volna. Barátságos és nem a mai keletű irodalmi viszonyunkkal járt, hogy én magam is segítettem Önnek ezen irodalmi
utazás előtt a felpakolásnál.
Ismerek mindent apróra, a mit Ön ezen könyvbe

fölvett

s

nem egy becses, művészies tárgyat, vagy finoman metszett gondolatot csodáltam meg, mielőtt puha selyempapirba csavargatva elhelyeztem volna.
Emlékezni fog még, a mikor Polából, —

pár év előtt,

—

mint hadi tengerészeti orvos első dolgozatait nekem, meglehetősen
indokolatlan aggodalommal elküldötte. A postagalambokra, a melyeket
a bóra lecsap a hullámos Adriára s a nehéz fregatt megmenti a
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madarakat. A hajófödelen felejtett

kóczdarabra, a melyet a hajó-

fegyelem szemüvegén át, a parancsnok biztatására mindenki rémítő
szemétdombnak kénytelen elismerni. Az Ön dalmát „malijára", a ki
a hajón, vasárnap előszedi zsákjából édesanyja és szeretője leveleit
s egész ünneplése abból áll, hogy azt nézegeti. Azután a nagy
keleti utazás részleteire, a Vörös-tenger izzó temperaturája, a colombói
szinek ragyogására s a khinai élet csodálatos tarkaságaira, melynek
— hogy őszinte legyek —

még a szagát is tisztán megéreztem,

a mikor az Ön leírásait Khinából és Koreából megkaptam, némelykor, úgy hogy az egész földgömböt megkerülték.
Én voltam, a ki mindezeket először olvastam és megszerettem;
íme az én jogczímem!
Ezekből és tömérdek sok más, nem kevéssé érdekes és tanulságos tárgyból csinált most Ön nekünk itthon ebben a könyvében
múzeumot. Hát hogy is ne eresztené át az ember kalaplevéve az
ilyen málhát az irodalmi vámsorompón!
Esetlen dolog volna azonban, ha most külön magyarázatot
akarnék írni az Ön becses múzeumának katalógusához.
Elmondok e helyett egy kis történetkét:
Néhány év előtt magam is Keleten járván (ne vegye sértésnek),
egy

beavatott államférfiútól

mondjuk Anatoliáról.

Egy

kértem egy

kimerítő és jó

író nevét említettem, a ki

leírást,
ilyeneket

szokott gyártani. 0 mosolygott.
— Az valóban tehetséges ember.
— Hogyan méltóztatik ezt érteni? — kérdeztem tovább.
— A hogyan mondtam. Ritkán találni hozzá hasonló írót, a
ki mindent oly alaposan megnézne s olyan kiváló tehetsége volna
arra, hogy semmit meg ne lásson.
Nos tehát körülbelül ez a helyes mértéke minden irodalmi
leírás becsének s meg fogja nekem engedni, hogy én ezek után
(ámbár ez a hölgyek dolga volna) az ön mélyen és tisztán látó
szemei iránt kifejezzem alacsony

irigységemet.

A hol más ember csak tárgyakat és színeket lát s legföllebb
azoknak a mozgás által keletkezett mechanikai változásait veszi

HELYETT A SZERZŐHÖZ

I

észre, Ön ott magát az életet látja s egyszerre

látja mind az öt

ELOSZO

érzékével és azonfelül elméjével is. És a mi a legbecsesebb minden
irodalmi műben s bizonyára az életben magában is: mielőtt nézne,
olyan helyre áll föl, a melyet mi a humor magasabb álláspontjának
szoktunk nevezni.
. . . Egyébként legjobb lesz, ha itt abbahagyom, mivel látom,
hogy a baráti szerencsekivánatot innen túl már a kritikai dicséret
hangjai zavarnák. Ez pedig két okból is veszedelmes lenne.
Először azért, mivel a kritikáról való fogalmaink, ez időszerint,
a „lerántás" színvonalán alig állanak felül, következőleg

senkisem

tenné föl, hogy más okból dicsérem művét, mint —

a hogyan

magunk közt szoktuk mondani — silány barátkozásból.
Másodszor meg ez az Ön első könyve a nélkül is elsőrangú
irodalmi auspiciumok közt indul útnak. Lelkemre nem venném,
hogy én is bűnrészesévé legyek egy irodalmi elkényeztetésnek.
Sőt arra kérem: azt ne higyje el, a mit fönnebb mondottam,
hanem csak utazzék és dolgozzék tovább úgy, mintha semmisem
történt volna köztünk.
Baráti kézszorítással
Budapesten, 1892 nov. derekán.
KENEDI GÉZA.

A SZERZŐ ELŐSZAVA.
Mintegy tizenöt esztendő telt el azóta, hogy ennek a kötetnek az első
kiadása megjelent. Az ezen idő alatt történt változásokat Ázsia partjain, főképen
a „Szélső-Keleten", chronologikusan felsorolni vagy a változások folyamán létrejött mai viszonyokat terjedelmesen ismertetni, messze túlterjedt volna ezen kötet
határain s annak tulajdonképeni czélján. És mert később — az V. kötetben —
bőségesen lesz alkalmunk a ma fennálló viszonyokkal foglalkozni, azaz a
„modern Khinát és Japánt" ismertetni, ezen okból jelenleg csak arra szorítkoztunk
ezen kötet teljes és gyökeres átdolgozásában, hogy mellőztük azokat a részleteket, a melyek helyükön voltak annak idejében, de ma, mint teljesen elévültek
és helyenkint a viszonyokat nem hűséges igazsággal visszatükrözök, meg nem
állhatnak.
A leggyökeresebb átdolgozásra ugyanis a khinaiakról szóló czikkekben
volt szükség. A régibb kiadásokban a khinai társadalomról és a khinaiakról
adott ismertetések helyenkint nagy mértékben magukon viselték a pillanatnyi
benyomás alatt létrejött „színezéseket", amelyek, ha higgadtabb megfigyelés,
tárgyilagosabb tanulmányozás után s az írójuknak valamivel — érettebb korában íródtak volna, aligha lettek volna olyan élénkek és túlszínesek.
Ma, tizenöt évvel későbben, a midőn időközben újból alkalmam nyílott
megismerkedni a khinaiakkal, tehát „higgadtabb megfigyelés s tárgyilagosabb
tanulmányozás után", de főképen — és sajnos — jelentékenyen „érettebb
korban" bocsátom nyilvánosságra a khinaiakról szóló ismereteimet, teljes tudatában vagyok annak, hogy a személyes bátorságnak egyik árnyalata szükséges
ahoz, hogy valaki ilyen őszinte vallomást téve, könyvének hibáját önmaga
beismerje. Úgy hiszem, hogy behatóbb tanulmányozás és közvetlenebb érintkezés következtében ezúttal sikerült közelebb jutnom a nekünk még most igen
sok tekintetben exotikus néphez s ennek folytán a róla adott ismertetés sokkal
közelebb áll az igazsághoz, mint állott a tizenöt évvel ezelőtt adott ismertetés.
Már a mennyire valamely nép vagy nemzet leírásában az igazsághoz
meg a valósághoz közel lehet jutni. Hiszen már a tulajdon népének vagy nemzetének a megismerése egyike az ember legnehezebb feladatának!
Budapesten, 1907. február hóban.

I. RESZ.

A TENGER ÉS HADITENGERÉSZET

Dr. Gáspár F.: A főid körül. IV.

ELSŐ FEJEZET.

HADIHAJÓK VITORLA-MANŐVEREI.
— Vitorlás hajók együttes gyakorlaton, —

Heten voltunk a bálban, — a tengeren.
A hatalmas „Laudon", a hős „Zrínyi" és a kissé vénecske
„Friedrich" mint urak. A nyúlánk „Narenta" és a sugár árboczú
„Huni" (ő fensége Károly István főherczeg parancsnoksága alatt),
továbbá

a karcsútestű

„Möve" mint hölgyek.

A briggvitorlás

„Kerka" mint jelző hajó a „Laudon" közelében keringett duzzadt
vitorláival.
Táncztermünk a hullámfodros kék Adria déli része. A kissé
túlhangos zenét a szerény észak-keleti borino szolgáltatja. A nagydobot Krupp és Warndorf urak püfölik, mig a kis dobot Hotchkiss
uram pergeti gyorstüzű mitrailleuseivel, amelyekkel perczenkint 200
vasgömböcskét lehet az ellenhajó födélzetére átszállítani.
Voltunk ugyan többen is a hullám-parkettes tánczteremben,
de a többiek, mint „czivilek", nem számítanak. A „aristocratismus"
már régóta dívik a tengeren, a hol a ,,polgári" kereskedelmi hajó
még ezer méternyi távolságban is háromszor vonja be köszöntve
lobogóját, mig a „kékvérű" hadihajó csak a harmadik köszönésre
felel. Akkor is csak amúgy félvállról. Két matróz, fedetlen fővel,
térde közé szorítja sapkáját, egyik szemével a „czibilre" sandít, a
másikkal a méltóságosan lengő hadilobogóra tekint és lassú méltósággal vonja be 1—2

méternyire a keresztárbocz

csonka-rúdján

engő hadilobogót. így tehát csak „magunk közt" mulatunk.
A rendező jelvény (az altengernagyi lobogó) a „Laudon" középárboczcsúcsán leng. Ugyancsak ezen fregatt nagyárboczának sudár2*
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vitorlarúdjára

van felrántva a vezényjel, négy különböző szinű

tarka lobogó.*
— Hajósodorban felvonulni!**

VITORLÁS ISKOLAHAJÓ.

* Korvett, fregatt és sorhajó beosztás és elnevezés megszűnt akkor, a mikor a
vitorlás fahajók helyébe a pánczélhajók jöttek. Korvetták és fregattok „teljes árboczozattal" bírtak, azaz mind a három árboezukon négy-négy vitorla rúdjok volt, ellentétben a briggel, a melynek csak két teljes árbocza volt, vagy a sónerrel, a melynek
szintén két árbocza volt, de ezek közül csak az egyiknek, az elő-árboeznak voltak
keresztvitorlái.
** Formation in Kielwasserlinie.

HADIHAJÓK VITORLA-MANŐVEREI

.
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Hat hajó egymásután sorakozva két kábelnyire (mintegy négyszáz méter) az előző hajó tatormójától, a vitorláktól kitelhető pontossággal tartja be a kimért távolságot. A „Kerka" soronkívül a
„Laudon"-nal

párhuzamosan —• attól mintegy

három-négyszáz

méternyi távolságban — foglal helyet.
Új vezényszó jelenik meg „Laudon" arboczán:
— Tizenhat vonallal „szél alá" fordulni! (A Károly-kaszárnya
udvarán ez magyarul annyit jelent, hogy „rekczum!"
Alig hajtja végre az admirális-hajó a meglehetősen komplikált
mozdulatot, a többi hajó már egyenletes távolságban

sorakozik

melléje oly módon, hogy az előbbi hosszvonalból most szabályos
homlokvonal képződik.
Vezényjelre vezényjel következik. Különböző fordulatok, formácziók és evolucziók. Sorra veszszük az „elől-zárt-szögű" formácziót a „hátul-zárt-szöget", a „kettős hadi-sort," stb. Ilyenforma
lehetett annak idejében Nelson és Rodney ellenállhatlan „háromszöge",
a Suffron „phalanxa".
A közepes erejű szél, mely a szárazföld felől fúj, meglehetősen hű. Nem ugrik, irányában és erejében nem változik. Állandóan
észak-kelet-északról

fúj,

kissé

azonban

fokozatosan

erősbödve.

A nagy nyomásnak kitett óriási vitorlák mélyen oldalt nyomják a
hajókat, melyek hat-hét mértföldnyi gyorsasággal sikamlanak tova
a fehér tajtékos zöldes-kék hullámokon.
A „Laudon" sudár-vitorla rúdján új vezényszó leng:
— „Friedrich" kémszemlére! Ellenséget jelezni!
A „Friedrich" engedelmeskedik a parancsnak és megnagyobbítja vitorláit. Csakhamar elhagyja a sort és délfelé tart. A kémszemlére induló „Friedrich" nemcsak hogy felfedezi a képzelt ellenséget, hanem egyszersmind

magára vállalja ennek a szerepét is,

és támadó szándékkal ismét felénk tart.
Harczra ké fel!* — parancsolja a vezérhajó.

Az admi-

rálishajón lengő jelzést majdnem egyidejűleg ismétlik a többi hajók
* Klar zum Gcfecht.
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is. Egyrészt azon okbból, hogy jelezzék, miszerint' megértették a
parancsot, másrészt pedig, hogy „kézről-kézre" adják a jelzést a
távolabbra eső hajóknak.
Recsegő kürtharsogás és metsző fütty-zápor hangzik a hajókon az adott rendelet után.

„TISZT JÖN A HAJÓRA!"

Kürt és síp, az összes hangszerek ezen legigénytelenebbjei,
sajátságosán

fontos szerepet játszanak

a hadihajókon. A hajók

berendezésénéi fogva csaknem nélkülözhetetlenek. A kürt harsogó
hangjával felriasztja

a hajó legmélyebb és legtávolabb részeiben

foglalkozó matrózokat s egyszersmind jelzi is, hogy mi czélból
hívják fedélzetre. A síp pedig sivító, metsző füttyével
vezényszókat (melyeket úgyszólván

az egyes

már a vezénylő tiszt ajkain

akárhányszor foszlányokká tép a zúgó szél) a legmagasabb árbocz
csúcsán dolgozó matróznak is érthetően adja tovább.

LEGÉNYSÉG AZ „ÁRB0CZKOSÁR"-BAN ÉS A VÍTORLARUDAKON.
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— Húzd. Feszítsd. Ereszd. ' Fordítsd. Vigyázz. Kösd
Szállj le, stb. Mindez érthetően kifejezhető

meg.

az egyszerű kis síp

trillázó füttyével.
Ugyancsak fontos szerepet játszik a fogadtatásnál, mikor hajótiszt (különösen főrangú) jön a hajóra. Nincs az a Darázs Miska,
a ki a nótát úgy ki tudná czifrázni, vagy az a Mokány Bérezi,
a ki ilyen czikornyás miatyánkot tudna elimádkozni a maga hangszerén, mint a fedélzeti altiszt az ilyen alkalommal.
A

kürtrivalgásra

meg

a sípszóra

mintha megtízszeresedett

volna a legénység száma. Lármás, élénk zsibongás támad a hajó
minden zugában. Fegyveres, pattantyús, kormányos és

fedélzeti

matrózok egymáson keresztül-kasul futnak és ugrálnak előre kijelölt
helyeikre. Ha szárazföldi patkány látná ezt a pokoli zűrzavart, ezt
a látszólag fegyelem- és észnélküli ide-oda futkosást, megbotránkozva bámulna a képzelt fejetlenségen.
Pedig nagyon tévedne a jámbor. A híres meiningeni színtársulat, mely csakis a végletekig vitt szerep-begyakorlásnak köszönheti hírnevét — Kis Miska, vagy legaláb is szilasbalhibási vándortrupp ahoz képest, a hogyan a hadihajó matróza tudja a maga
szerepét. Jól betanult, heteken, sőt hónapokon keresztül begyakorolt
szerepe van mindenkinek ebben a zűrzavarban, a pattantyús tiszttől
kezdve le a legutolsó „piquet"-matrózig.
Új kürtharsogás. Csak rövid, megszakított jel, és a nyüzsgő,
bolygó, taszigáló, fütyülő,

kúszó tömeg pillanat alatt megannyi

szoborrá válik.
Egy hang, egy suttogás nem hallható; egyetlen mozdulat sem
látható többé. Mintegy megdermedve áll mindenki abban a helyzetben, melyben ama rövid kürtharsogás érte.
A néma csendben csengőén hangzik a parancsnok vezényszava, melyet új kürtjel és a füttyök egész özöne követ és —
újra megindul a hajrá, az előbbi zűrzavar megint; t. i.: a parancs
végrehajtása.
A pattantyúsok az ágyúkat vontatják a nyilasok felé. A fegyve.
rések kardjaikat, revolvereiket rántják elő. A fedélzeti legénység
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laikusnak elképzelhetetlen macskaügyességgel fut föl a különböző
vitorlarudakra, nedves pokróczokat, vizes dézsákat, hordagyat, fegyvereket vontatva föl az árboczkosárba.
(Mellesleg megjegyezve, ez az úgynevezett „árboczkosár" éppen

VITORLÁK FELGÖNGYÖLÉSE.

úgy hasonlít kosárhoz, mint akár a turócz-szt.-mártoni tót kalap —
a kendilónai juhsajthoz.)
Az éppen pihenő gőzgépek legénysége a szivattyúival a hajó
különböző pontjain: a lőporkamránál, kórháznál, fedélzetnyilásoknál
foglal helyet.* Mások a lőporkamrának vízzel való esetleges megtöltéséről gondoskodnak, az erre a czélra szolgáló készülék mellett
foglalva helyet.
* Jóllehet az említett hajók teljes árboczozattal voltak felszerelve, azért az azon
időbeli követelményeknek teljesen megfelelő gőzgépekkel is el voltak látva.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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Mindenkinek kijut a magáé, de tudja is mindenki a maga
szerepét. Mert hej, sok szép éjszakán zavarta ki a kürt „harczra
fel" (Klar Schiff zum Gefecht) jelszava

a szegény

„malit"-t a

lágyan rengő íüggőágy meleg pokróczai alól.
Síri csönd van a hajón. Maga a borino is — mintha sejtelme
lenne arról, hogy komoly és fontos pillanat következik—pár perezre alább
hagy zúgásával és közelebb hozza egymáshoz a két ellenséges hajót.
A megtöltött ágyúk előtt álló pattantyúsok dobogó szívvel, feszült
figyelemmel várják a pillanatot, melyben az ellenséges hajó biztos
lőtávolba jut. Az értékes tájolóokat és a rendkívül érzékeny chronométereket kellő intézkedések által óvják meg a lövésektől okozott
rázkódások ellen.
Az ellenfél kezd párhuzamban fölvonulni, a mi korvettánkkal.
Majdnem

belenézhetünk a felénk

irányzott ágyúcsövek

gyilkos

torkába.*
— Gyujtógránáttal! Nyolczszáz méter! Czél: az ellenség! Rajta.
Villámgyorsan

hajtják végre a legények a vezényszót és az

ágyú csöve az ellenhajó hosszoldalára van irányítva.
— Tűz!
Fülrepesztő dörej és pár pillanatra mindent elfedő sűrű füst.
A cső jól volt irányítva; az ellenség bizonyára találva van. Csak
rajta, tovább.
— Kartácscsal! Ötszáz méter! Tűz!
Lövés lövésre dördül. Összesített tűzre ágyúnként ezélzott tűz
jön egymásután. A Wahrendorf-cső tompa durranásába beleszól a
Krupp-ágyú pukkadó dörgése.
A

hajók

ezenközben

puskalövésre

közeledtek.

Csakhamar

hozzájárul tehát az ágyúk dörgéséhez a kézi fegyverek gyors ropogása. A sűrű fojtó füst, a melyen mint villám czikázik keresztül a
* A fregattok és fedett korvetták ágyúi közvetlenül a fedélzet alatti helységben
— az ágyú ütegben (battériában) voltak elhelyezve; a nyilt fedélzetű korvettákon
meg az úgynevezett ágyúnaszádokon a fedélzeten állottak az ágyúk. A mai citadellák,
reduitok, casematák, stb. akkor nem léteztek, valamint az azon időbeli ágyúk, mint
pl. a teljesen elavult Wahrendorf ma már nem léteznek.
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lövés lángnyelve, a harsány vezényszó, a kürtharsogás, vilorlacsapkodás, kötélzet-suhogás meg a szél sívitása sajátságosán izgató, csaknem lelkesítő kháoszszá egyesülnek.
Végre a megsérült ellenség — kifeszítve a vezér- és főárbocz
összes keresztvitorláit — „szél mentébe" fordul és teljes erejével
igyekszik a széllel menekülni.
A győztes korvetta utána! Még egynéhány lövést küldenek a
mellvéd-ágyúval a menekülő ellenség tat-jába és ki tudja, meddig

TÖLTIK AZ ÁGYÚKAT.

üldöznők, ha vissza nem hívná a hajót a „Laudon" újabb parancsjelzése.
Rövid tanácskozás és az események kritikai megbeszélése
következik. Folytatása pedig nem lesz. A borin t. i. erősbödik és
ezzel nem igen lehet harczolni.
— Szabad manőver! Találkozás nyolcz
alatt Scoglio-Mulonál! — szól az új parancs.

nap múlva vitorla

A cotillon feloszlik. A tánczoló párok köszönve válnak el —
kezdődik a magántáncz.
^
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A „Kerka", „ H u m " „Narenta" és „Möve", mint gyengébb vitorlázó
ágyunaszádok a szárazföld felé igyekeznek, védelmet keresni a felvonuló bóra ellen a közeli partok alatt.
A hatalmas „Laudon", a mely azonkívül hogy

3600

gőzgépe van, még kitűnő vitorlás is (a „Laudon" összes
hető vitorlái 2060 m

2

lóerejű
kifeszít-

területtel bírnak), Lissa felé veszi az irányt.

A „Zrínyi" azonban, a melynek még érdekes feladatot kellett végrehajtania, a nyilt tengernek ereszkedett.
Ugyanis az angol és franczia tengerészeinél

már régebben

alkalmazott minta szerint, néhány postagalambot kellett szabadon
bocsátanunk, hazájuktól, a pólai tengerészeti csillagvizsgáló intézettől mintegy 70—80 mértföldnyi távolságban.
A „galambposta" intézményét a hadi tengerészeinél már régen
bevezették, s különös súlyt fektettek reá, a mi után kísérletek folytán bebizonyult, hogy a galambok az Atlanti óceánon is képesek
átrepülni.* Átlag az a felfogás uralkodik, hogy 300 kilométeres
távolságra a postagalambok meglehetős valószínűséggel

használha-

tók, főképen ha kellő óvatosságai járnak el. így például ugyanegy
tartalmú sürgönynyel egyszerre több galambot látnak el; a felbocsátást olyan időben eszközlik,

hogy a galambok naplemente előtt

érhessék el tulajdonképeni otthonukat; ködben, esőben, stb. nem
bocsátják őket fel.

...

Jóllehet a postagalambok száz kilométer távolságot is átrepülnek
egy óra alatt, a rendes használatnál mégis két perczet számítanak
egy kilométerre.**
A szabadonbocsátás

pontját és idejét tartalmazó kis sürgö-

nyöket — gummi gyűrűkbe csavart finom selyempapirt — a galambok lábára kötötték s páronkint eresztették őket a zajló tenger színe
fölé. Legtöbbjük egyszer-kétszer körülröpködte a korvettát s csakhamar
eltűntek a távolban, meglehetősen helyes irányban.
* Az

1900-iki

év tavaszán Londonban tizenkét amerikai postagalambos bocsá-

tottak szabadon. Ezek közül öt hazaérkezett az Annapolisi „galamb-állomásra" (Amerikában), hét pedig elpusztult.
** Magától értetődik, hogy ma, a Marconi-féle dróttalan távirás idejében, a galambposta
csaknem egészen elvesztette az értékét.
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Egy szelídszemű, piros lábú, hófehér nőstény három-négyszer
is körülröpködte a vitorlákat. Felszállt a hátsó árbocz csúcsára s
tétován nézdegélt onnan széjjel. Majd a zajgó végtelenségbe, majd
a nyüzsgő fedélzetre, mintegy fontolgatva: menjen- e vagy maradjon?
Végre nekibátorodva felrepült. De vesztére. Alig kétszáz méternyire
a hajótól egy haragos szélroham lecsapta az ártatlan teremtést a tengerre, a hol remegve csapkodta gyenge szárnyaival a durva habokat.
„Vezérvitorlákat fordítsd, fővitorlákat fékezd, kormányt egészen
jobbra!" — vezényli a humánus parancsnok. És a büszke hadihajó,
melynek az a hivatása, hogy ágyúval meg puskával harczoljon az
ellenség ágyúi ellen, bóra és háborgó tenger ellenére, a galamb megmentésére sietett.
Kétszáz matróz a hajó párkányára, a kötélhágcsókra meg a
vitorlarudakra kúszva, izgatottan nézte a páratlan mentési kísérletet.
Egyike a derék fiúknak dereka körül kötött kötéllel a vízre
bocsátkozott. Egyik kezével egy lenyujtolt kötélbe kapaszkodva,
másik kezében egy csónakkampóra erősített kosárral szállott le a
galambért. A kis árva teremtés ez alatt kétségbeesetten csapkodta
szárnyaival a nedves sír göröngyeit, a hullámokat.
Valóban megindító volt a szegény kis teremtés kínos vergődése,
amelylyel magát mentője megérkezéséig fentartani igyekezett. Majdnem esdekelve nyújtotta felénk gömbölyű kis fejét és emelgette
víztől bénított gyenge szárnyait.
Végre sikerült! A derék matróz kihajolt a víz fölé s a kosarai a galamb alá igyekezett mártani. Még egy hullámlökés, —
zúgó hurrah! és a megmentett kis jószág ott piheg a derék dalmát
kérges tenyerei között, — a nagy szeretettől másodszor is kitéve
a megfulladás veszélyének, a galambczirogatáshoz nem szokott
matróztenyerek között.
És most kezdődött az érdekes magántáncz.

Az est beálltával haragosan suhogtatta szárnyait a tánczmesterek nagymestere, a vén bóra.
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A manőver messze ki, a nyilt tengerre hajtotta a „Zrinyi"-t.
Nagy nehezen és csak többszöri kísérlet után sikerült a szelet
keresztezve, irányt változtatni, amely a mintegy negyven tengeri
mértföldre eső sziklás dalmát partok felé vezetett.
A vitorlák egy része, mint pl. a viharhasáb és a főárbocz
törzsvitorlái, részben fékszárra vétettek, azaz területekben megkisebbíttettek. A szél, a mely előbb derékszög alatt működött, most
elölről beeső hegyesszög alatt feszítette a vitorlákat. Azaz halimbázásnak ereszkedtünk.
Úgyszólván irány és czél nélkül bolyongott a korvetta a háborgó
ólomszürke hullámokon. Az előbbi, gyorsan váltakozó szélrohamok
helyett most szabályos, egyenletes haraggal zúgott a vihar. Sem
világító-torony a tenger színén, sem csillagfény odafenn. A hollósötét éj jet csak pillanatra világítja meg körülöttünk az óriás hullámok tájtékozó fehér habja.
Hirtelen, minden átmenet nélkül sűrű, metsző hózivatar csap le
teljes dühvei. Az előbbi hajóhossznyi szemhatár is elsötétül. Árbocztól árboczig sem lehet látni; az ember nem látja saját szemei elé
tartott ujjait. És jobbra tőlünk, veszedelmes közelben, a dalmát
part száz meg száz mélyen kinyúló szirtfoka, a melyek mindegyike
ezer veszedelem.
Szél ellen (tudvalevőleg) nem lehet — vitorlázni. Kivált most,
hogy a bóra folyton fokozódik erejében. Meg kell fordulnunk és
futni, repülni a széllel, hullámmal.
— Árboczra föl! Ki a vitorlarudakra! Vondd be! — hangzik
a parancsnoki híd karfájába kapaszkodó parancsnok harsány
vezényszava.
Mint sötét árnyak, nesztelenül suhannak fel az árboczlegények
a kötélhágcsó vékony zsinegein a szédítő magas árboczokra, halk
hangon biztatva egymást. Mint egymáshoz szoruló fecskék' a rengő
táviróhuzalon, úgy guggolnak künn — a vitorlarudakon — a derék
legények. Erős markaikkal göngyölik a megfeszülésig duzzadt* nehéz
vitorlákat, a melyeken jégpánczéllá fagyott a vastag hólepel. Fogával, lábával kapaszkodva a kemény rúddá fagyott kötelekbe, „függő"
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helyzetben dolgozik a többi a keskeny vitorlarúdon, a mely óriási
íveket ír le a sötét űrben.
A bóra bőg, zúg, sivít a túlfeszített

kötélhálózatban. Egy

szabaddá lett vitorlaszárny suhogva csapkod, hatalmas ütéseket oszíogatva a lefülelni akaró legények kezére és arczára.
A vasvázas korvetta ropog és nyöszörög minden eresztékében.
Hol oldalról, hol előírói zúgva csap keresztül rajta az időnként
óriási magas hullám, a mely megtörve a hajó mellvédén merészen
kihajló „törökverő, buzogányos Zrínyin"* — tajtékozva zúg végig
a vezérárboczig.

Innen a fedélzet alatt csoportokban

összebúvó,

íengeri betegségben szenvedő matrózokra ömlik, a kik egymáson
keresztül-kasul fekve,

helyre való tekintet nélkül — adják meg a

tengernek azt, a mi a tengeré.
így telt el a végtelennek tetsző hosszú éjszaka.
Reggelre kelve, a vihar még fokozottabb mértékben dühöngött.
Hajónk sajátságos látványt nyújtott. Mintha éjszaksarki expedition
jártunk volna Jan-Mayen körül és nem a „déli Adria" kék hullámain lebegtünk volna. Árbocz, vitorla, kötélhálózat vastag jégkéreggel
volt bevonva. Hogy a járás lehetővé váljék a különben is erősen
megdűlt hajó lejtős fedélzetén, a mely most olyan sikos, mint a gondozott jégpálya, az ágyúk között meg a hajó falai mentén kötelek
voltak kifeszítve, hogy az ember belekapaszkodhassak. Az árboczokról lelógó vitorlakötelek és a hatalmas vonócsigák oda vannak fagyva
a fedélzethez. A hajó peremén darukra felkötött csónakokban is
ujjnyi vastag jégkéreggé fagyott a csónakokba becsapó hullám.
Ilyen márczius is van a déli Adrián. —

—

így nem lehet tovább küzdeni; a megfagyott vitorlák hasznavehetetlenek. A legénység egyrésze pedig (nagyobbára ujonczok)
erősen meggyötörve a tengeri betegségtől, a fedélzetre beemelt csónakok alá bújnak, meg a fedett helyiségek

zúgjaiba húzódnak,

nagyokat fújva didergéstől reszkető ujjaikra.
A kazánokat kezdik fűteni. A kémény mögötti árboczok hófehér
—

* A legtöbb hadihajónak — különösen a régebbieknek — orrán faragott alak
.Gallions-Figur" — volt alkalmazva, a mely vonatkozásban állott a hajó nevével.
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jégburkolatja gyorsan olvadoz és fekete lepel rakódik le a napfényben előbb még csillogó jéglepelre. Kárpótlásul a szép látványért azonban csakhamar érezzük talpunk alatt a gőzkazánok feszítő remegését
és déltájt már teljes gőzerővel — most már tudatosan, nem pedig
a bóra szeszélyétől függően, halad a korvetta éjszak-keletnek, menekülést, pihenést keresve a közeli

sziklás partnak valamelyik

jól

védett öblében.
Mózes nem örvendett talán úgy a pusztát bevilágító lángoszlopnak, mint mi, a mikor sötét este megpillantottuk a tőlünk délre
eső Lucietta szirt világító-tornyának

vörös fényét,

Porto-Tajer világító tornyának „szende fényű

szép

északra pedig
szövétnekét".

Oda tartottunk.
Ebben az elhagyatott kikötőben, a melyet szél és hullámok ellen
pompásan védenek a gyűrűalakban körülálló kopár sziklák, és a melyet
csak nagy ritkán látogat meg egy-egy vihar elől menekülő hajó,
egyszerre véget ért a kellemetlen „magántáncz". A ,,Zrínyi" tudniillik
„nyugodt és rendezett" viszonyok közé jutott ebben a kis öbölben.
Itt nincs se vihar, se hullám; itt nem terem sem fű, sem — ember.
Itt csak örökös nyugalom honol.
No meg a toronyőr, a kit állítólag húsz darab magzattal áldott
meg a jó Isten. Még le sem vertük magunkról az „út porát," már
ott ficzkándozott a hajónk körül vagy egy tuczat belőle. A legtöbbjén meglátszott a jövő tengerész, mert a legtöbbjénél kilógott —
hátul a kormánylapát.

MÁSODIK FEJEZET.

SZÉLCSEND.
— A matrózéletből. —

Szélcsend a szó legszorosabb értelmében.
A légben nincs egy lehelet, a vizén nincs egy fodor. A tenger,
a meddig a szem ellát az észtfárasztó végtelenségen, tündöklő ezüst
laphoz hasonlít, amelyen fehér fényben törik meg a nyári hőséggel
ráeső napsugár.
Egy magányosan kóválygó sirály az egyedüli lény, amely panaszos vijjogásával még feltűnőbbé teszi az ünnepies, isteni magányt.
Hajónk — mintha pihenőt tartana a napokig tomboló vihar
után — mozdulatlanul, mint sziklafok, nyugszik a sima víztükrön.
Harmadik napja, hogy mintegy ideszegezve, minden irányból szelet
várva, veszteglünk ugyanegy ponton, Gravosa magasságában.
A tengerrel azonban nyugszik hű társa, a szél is. A vitorlák
lomhán, unalmat gerjesztően lógnak le a magas árboczokról. Maga
a parányi kis szélmutató, a mely különben a legkisebb szellőre
is már vigan emelgeti fejét, most mozdulatlanul lóg le. Pihen, mint
a játékban elszunnyadt gyermek.
A parancsnoki hídon tétlenül álló őrtiszt kihajol a korláton és
elmerengve néz le a titokszerű mélységbe. Mennyi varázs, mennyi
bübáj lakik abban, mennyi vágy és gondolatgerjesztő titokszerűség.
A ki ismeri a tengert, csak az tudja azt. — Aztán ismét folytatja
rövid kis sétáit a parancsnoki híd szűk korlátai között és sóhajtva
néz fel, fel északra, mintegy keresve gondolatban a helyet, a hol
a tengerésztisztek egyedül üdvözítő Mekkája: — Wien fekszik.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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A szolgálatban lévő legénység, felhasználva a szélcsend miatt
a rendesnél hosszabb ebédutáni szünetet, az árboczok tövébe vagy
kötéltekercsekre s ágyútalpakra leheveredve pihenőt tart; azaz hogy
alszik.
Hja, az alvás! A mi a nőnek a szerelem, (meg a „toillette"),

CSÓNAKVITORLÁK KÉSZÍTÉSE.

a fösvénynek a pénz, az a matróznak az alvás. Zaklatott, munkaterhes életének egyetlen fűszere, vágyainak netovábbja.
— Ha úr lennék, egész nap aludnám, — ez a matróz-lélektan legfőbb dogmája. A khinaiak amaz egykori kivégzési módja,
hogy az elítéltet halálra gyötörték az aludni nem hagyás által, előtte
a legrettenetesebb, a legszörnyűbb halál. Némelyikök olyan tökélyre
viszi az alvás művészetét, hogy a legnagyobb viharban, zuhogó
záporban, egy árboczról lelógó kötélvégbe kapaszkodva — alszik.

27

SZÉLCSEND

Megjegyzendő azonban, hogy a nap huszonnégy órájából a
matróz csak öt órát alszik — jogosan. A nap többi órája fárasztó
munkában, gyakran gyötrő izgatottságban, máskor meg — lélekölő unalomban, de mindig és mindenütt a csaknem soha meg
nem szűnő munkában telik el.
De hát honnan a mennykőből van olyan sok dolguk a tengeren? — kérdezhetné valaki. Persze, erre nagyon nehéz megfelelni, mert

VONTATÓ-CSIGA FELSZERELÉSE.

nehéz azt mind elősorolni. Annyi azonban áll, hogy a hadihajókon
a nap nem órákra, de perczekre van beosztva és minden percznek
megvan a maga munkája.
Más ember ha fölkel vízszintesen fekvő ágyából, hát kényelmesen megreggelizik, kiszívja a pipáját, elolvassa a megszokott
újságját, elsétál az irodába, a gyárba, vagy a hivatalba, és dolgozik
-~. egynéhány órát; eltrécsel egy kicsit a társaival, szomszédaival;
_z;a.n szépen hazasétál, megebédel és alszik egyet. Szóval: él szépen,
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kényelmesen és nyugodtan, mint szárazföldi boldog ember, a kinek
télen be van fűtve a szobája, nyáron behűtve az itala, stb.
Mennyit dolgozik azonban a szegény „mali", a mig csak

NEHÉZ VITORLARÚD FELHÚZATÁSA.

szerény reggelijéhez, egy szilke — fekete kávénak csúfolt — italhoz
és a fogtörő „galettá"-jához, a kőkemény kétszesülthez jut!
Függő ágyát, a melyben alig aludt néhány rövid órát, pontosan megjelölve: éjféli 12 óra 10 percztől hajnali 3 óra 55
perczig, a „reveille"-re — az ébresztő kürtharsogásra — leakasztja
a szegről, s nagy machináczióval összegyömöszöli a nehéz ágyhálót.
A pokróczokat, takarókat kis csomaggá göngyöli, akkorára, hogy csaknem beledughatná egy baka bornyujába. Aztán felmegyen vele a
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fedélzetre, ottglédába áll álmosan, dűlöngve, ásítozva, esetleg dideregve
a metsző bórában, vagy bőrig ázva a zúgó záporban. Aztán átadja
függőágyát az altisztnek, a ki azokat a hajómellvéd üregébe helyezi
el. Előbb azonban ez gondosan megvizsgálja, vájjon a nehéz pokróczok az előírt rövidségre vannak-e összegöngyölve, és hogy az
összefűző kötelek párhuzamosan vannak-e összeszorítva. Aztán

MOSSAK A FEDÉLZETET.

jelenti az őrségen levő hajóapródnak, hogy él és létezik. Erre pedig
következik a mindennapi „matróz-miatyánk", a fedélzetmosás.
Háromszázhatvanötször az esztendőben, szökő évben háromszázhatvanhatszor történik ez a fontos esemény a hadihajókon, a
mely műveletnél a szivatytyúk és dézsák akkora tömeg vizet szednek föl a tengerből, hogy a tenger színe csaknem szemmel láthatólag — alább sülyed néhány hüvelykkel.
— De hát az Isten szerelmeért, miért súrolnak annyit? Hiszen
a tengeren nincs por meg szemét, a mi bepiszkolná a „pádimentanot"? — kérdezhetné valaki.
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Igaza van ugyan, de hát mégis így van. Mégpedig így van,
mert: 1-ször, az már így szokás; 2-szor, mégis előfordulhatna por
és szemét; 3-szor, ez a mindennapi fedélzetmosás nagyon alkalmas
arra, hogy egy óráig elvonja a matróz figyelmét afeletti elmélkedésétől,
hogy mégis csak jobb lenne talán — egri püspöknek lenni; 4-szer
pedig, a tisztasági érzék a legelső, a legjellemzőbb és csaknem

KÖTÉL-MUNKÁK.

vérévé vált tulajdonsága a tengerésznek. És pedig nemcsak a hadihajókon, hanem a legigénytelenebb, a legpiszkosabb mesterséggel
foglalkozó teherszállító hajók'on is.
A grönlandi fókavadász, az angol kőszénszállító, a ki bokáig gázol
a piszokban, szemétben, mintaszerű tisztasággal gondozza a saját
kis fülkéjét. A kanadai czethalvadász, a ki egész életét bűzös
mocsokban, félig rothadt halak és czetháj között tölti el,, a kinek
a hajója már mérföldekről csavarja az ember orrát, a ki három hónapban egyszer vált inget (t. i. a bélszínével kifelé fordítja a régit és
a főárbocz tövébe rovással jegyzi fel magának a fehérneműváltás
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idejét), s a kinek arcza hetekig nem jön vízzel érintkekezésbe,
Jegalább direkt mosdási czélból nem, — ez az ember is gonddal, szeretettel, mint fiatal özvegy egyetlen gyermekének sírját, úgy
ápolja s gondozza hajójának egyik részét, a maga személyes odúját
— fülkéjét — mindennap, holott csak vasárnaponkint teszi be oda
a lábát pár perezre imádkozni vagy a — pénzét olvasni.

ÁGYÚ-EXERCIROZÁS.

A hollandok kupoládat állítanak a kormányos elé, nehogy
az istenért az valahogy a padlóra köpjön.
A tisztasági mánia a végletekig megy, a mint bizonyítja azt
a következő kis példa. A minap — vasárnap lévén — a hajóparancsnok szemlét tartott. Végigmegyen a fedélzeten s egyszerre
megáll, rémülve néz egy bizonyos pontra.
— Hol a fedélzetmester? — kérdi, haragos tekintetet vetve a
környezetre. Előhozzák, helyesebben előfütyülik neki a fedélzetmestert.
— Micsoda szemétdomb az ott? — kérdi a parancsnok,
rámutatva arra a bizonyos pontra.
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A fedélzetmester keresi a szemétdombot. A környezet is keresi,
de a szemétdomb nem látható! Sőt ellenkezőleg: ragyog minden a
tisztaságtól.
— Hát nem látja ott azt a szemétdombot? Mi? — A parancsnok lehajol és felemel egy — vékonyka kis zsinegdarabot . . .
A fedélzetmosás nem az egyedüli mulatsága a jámbor malinak.
A „Dienstreglement" gondoskodik más hasonlóan kellemes időtöltésről is. így pl. a mindennapi fedélzetmosás után jön a mindennapi mosakodás (a „szik-vaszen", a mint a mali mondja a „sichwaschent"); átöltözés, reggeli. Ezután gyakorlatok ágyúval, kézi
fegyverrel, revolverrel, torpedóval. Továbbá a nehéz iskola a roppantul szövevényes jelzőlobogókkal meg a többi jelzőkészülékekkel
kis és nagy távolságokra. Este ugyanez az iskola villanyos lámpákkal, röppentyűkkel; a vitorla- meg a kormánygyakorlatok talán
soha meg nem szűnnek. Hol van még szerep-begyakorlás a
támadásokra, tűz- és vízveszélynél, torpedó-támadásnál; csónakgyakorlatok evezővel és vitorlákkal; a Dienstreglement magyarázata,
fehérnemű-mosás, s száz meg száz mindenféle munka, a melyekből a hadi hajókon sohasem fogynak ki az emberek.
Hát még az éjjeli szolgálat! Éjjel t. i. a legénységnek csak
egyik fele van szolgálatban, a másik fele nyugszik; alszik lenn a
függőágyakban (ha az időjárás is úgy akarja). De a szél hirtelen
rendet bont; friss szélroham jön ellenkező irányból vagy olyan
erős, hogy a felső vitorlákat fel kell göngyölni, különben vagy
szétrepednek vagy letörik az árboczok vékony nyúlványait. A vitorlákat máskép kell fordítani; a szolgálatban levő kevés ember azon
ban nem bír velők; vagy nem tudja elég gyorsan elvégezni a
szükséges munkálatokat. Tehát föl a többi legénynyel is.
— Minden kéz a fedélzetre ! — dörgi ilyenkor a hajómester.* És a sokat zaklatott szegény matróz kibúvik az alig
átmelengetett pokrócz alól, a hol legalább négy órát remélt pihenni
és felmegy, azaz hogy felrohan a fedélzetre. Rohanni kell, hogy
* Bootsmann; a legmagasabb altiszti rang.

CATTARO.
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oe iegyen utolsó a megjelenésben. Utolsónak lenni a megjelenésben,
de különösen az árboczokra való fel kúszásban, nemcsak szégyenletes dolog — dj3 kellemetlen is. Egy világhírű admirálisunk ideiében, a mikor még nem volt , világhírű' és a mikor még nem

£GY KIS PIHENÉS.

vezényelt egész hajórajt, hanem csak egy szerényebb fregattot
vagy korvettát, az a matróz, a ki utolsó volt az árboczon, stante
pede megkapta a maga — huszonötjét. Miután pedig a fizikai
5*rvények értelmében valakinek okvetlenül kellett utolsónak lenni,
iepzelhető az a gyorsaság, a melylyel a matrózok úgyszólván —
feirepültek az árboczokra. A matróz tehát rohan a fedélzetre; félig
asseztelen mellét és vállát csípi a hideg szél, veri a zúgó zápor.
Dr. Gáspár F. : A föld körül. IV.

5
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És innen vagy rohan fel a kötélhágcsókon a vitorlarudakra vagy
lenmarad a fedélzeten s itt húzza-vonja a karvastag köteleket teljes
erejéből, hogy izzadtság lepi el vihar- és napbarnította arczát.
És bizony-bizony eltelik néha negyvennyolcz óra is, a míg
ismét a függőágyában alhatik néhány órát.
Viszontagságos életében tehát valóságos oázis az ilyen istenadta kis szélcsend.

GYAKORLATOK A KÉZI PUSKÁVAL.

Ilyenkor minden munka szünetel és „szabad foglalkozás",
hivatalos nyelven: „önkénytes vagyontisztogatás"* van rendelve, a
melynek tartama alatt ki-ki saját szive kívánsága szerint ütheti
agyon az időt. Magától értetődik, hogy a legények nagyobb része
alszik. Kikeres magának egy „puha" deszkát, a feje alá dug egy
vonó-csigát párnának, betakaródzik a saját bőrével és alszik mint
egy — matróz.
Egynéhány a főárbocz töve köré guggolva levelet ír. A meg* Freiwillige Effectenreínigung.
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szólítás persze kivétel nélkül: „Mia Cara!" Az első sor felfut az
árbóczcsúcs felé, a második leigyekszik a lőporoskamra felé. Hogy
azonban a sok drága papir ne menjen kárba, utólagosan a sorok
közti tért is kitölti gyengéd gondolatokkal. Odahaza aztán a „Mia
Cara" hetekig törheti fejét az árbócztövéből kikerült matrózhieroglifákon.
A harmadik kedvencz ágyúja mellé húzódik. Zubbonyával
súrolgatja, kezeivel gyöngéden czirogatja a szeretett kolosszus fénylő
részeit és nagy lelki gyönyörűséggel tapasztalja, hogy mégis csak
fényesebb az ő ágyúja, mint az a másik, a baloldali battériában.
Mert a vetélkedés, az egymást való felülmulás, a matróz második természete. Vetekednek az ágyúk kifényesítésében, a czéllövésben,
versenyeznek az árbóczra való felfutásban. (Jóllehet az utolsónak
szánt huszonöt már kiment a divatból.) Ha véletlenül két csónak
ugyanegy irányba evez, már kész a regatta. Nem egy bevert fejet
kötöztem már be, amely ama vakmerő állításnak lett véres áldozata,
hogy a „Tegetthoffnak" nagyobb ágyúi vannak, mint a „Custozzá-"nak. (Pedig hát tényleg nagyobbak.)
Amott egy másik valamely kedvelt tárgy fonásával vagy faragásával foglalkozik; hetek és hónapok óta dolgozik rajta; elköltötte
reá keservesen keresett pénzének nagy részét; de az első szóra —
odaajándékozza a legelsőnek, a ki tőle kéri.
És csak mikor már mindezzel készen van, akkor veszi elő
azt, a mi lelkének, szivének a legdrágább, a miért — talán —
képes lenne feláldozni kétórai alvást is.
Előveszi a zsákját, azt a numerussal ellátott kincstárt, amely a
többiekével egyetemben szépen kisorakoztatva ott lenn fekszik a
korridorban egy széles pallossal felfegyverzett matróz őrizete alatt,
a melyben fehérneműjét, gúnyáját, egyáltalán drágaságait tartja.
A reá váró gyönyörök és meglepetések özönének előérzetében,
mosolylyal ajkán oldja föl. Kiszedi belőle egyenként és nagy óvatosan a szép zubbonyt, a bő nadrágot, a fényes bakkancsot, a
=ajátkezűleg mosott kékgalléros (sajnos, még csillagtalan) inget.
Kiteregeti őket, megszemléli kívül-belül; megczirógatja, megsimo-
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gyöngéden, szeretettel; és aztán, hogy elérje a gyönyörök

legmagasabb fokát, kihúzza a zsák mélyén rejlő kincseit, a melyek
szép piros csíku, kék keszkenőbe vannak begöngyölve.
Tartalma: egy

új sapka, melyen a tenger vize még nem

húzott sóbarázdákat. Rajta vadonatúj szalag,

amelyen csak

úgy

ragyognak a „Zrínyi" aranyos betűi. Felpróbálja s aztán kerek kis

ISKOLAI ELŐADÁS.

bádogtükröt vesz elő (szintén a kincstárból). Belenéz, de csak egy
másodperezre, hogy ne kopjék. (A tükör tudniillik.) Van benne
továbbá: egy darab mandulaszappan, az érintéstől még szűz selyempapirban; a tartalékgombok a hozzávaló „puczpulverrel"; egy bugyelláris, amelynek minden fiókja minden alkalommal gondosan végigszemléltetik;

a leendő csillagok,

a melyekhez

képest

—

az ő

fantáziájában — Uranus és Syrius csak hitvány olajmécsesek; egykét levél „dallacasa" (hazulról) és — végül —

maroknyi por

Lissa, Lagosta vagy Curzola szigetének drága földéből. (Hja, én is
ereklyeként tartogattam íróasztalomon az anyám sírjáról hozott drága
szilágysági földet.)

-
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Jóllakva és teleszíva magát a sok élvezettel, mint pillangó a
faimporral, visszarakja aztán a drága kincseket eredeti helyükre és
az eredeti sorrendben (melyet a szent biblia: a „Dienstreglement"
szigorúan előír).
Ugyanezen időben a fedélzet

egy

másik részében, a hajó-

orr alatt levő ,,bástyá"-ban („matróz-casinó"), továbbá

az árbo-

czok tövében, a kormánykeréknél és a battériákban különböző
tárgyú leczkék tartatnak. Itt hall aztán a szegény spalatói vagy
sabbioncelloi dalmát, a ki az olasz nyelv legkeményebb, legropogósabb idiomájához szokott, többek közt olyan szavakat is, hogy
csak úgy kétfelé áll tőle a füle. Vorstengestagsegel,
hisstalje,

Bootsgrosskettenstropp,

Backspieren-

Lángsbackstaljenauge,

stb.

És

más ilyen szépen hangzó szavacskák egész sorozatát kell a jámbornak megemészteni. Persze, hogy ebből kifolyólag meglehetős gyakoriak
a következőhöz hasonló kis —

félreértések:

A tüzérinstructor, t. i. az az altiszt, a ki éppen magyaráz, az
ágyútalpnak igénytelen kis részére mutatva, kérdi az előtte állók
egyikétől, hogy hát hogy is hívják azt? A kérdettnek a bámulattól
Y-alakúlag állnak kétfelé mezítelen lábainak bütykös hüvelykjei.
— Bic-bacen-puff, — feleli hosszas fejtörés után.
— Asino! — rivall rá az instructor, — hányszor mondtam
már, hogy nem: bic-bacen-puff, hanem „baobicen-puff"! (Tulajdonképen Bachs-Büchsen-Propf annak a tisztességes neve.)*
Közvetlen mellette a rémek réme, a matróz-nagymogul, a hajó* A mi haditengerészetünknél dívó soknyelvűséget érdekesen illusztrálja alábbi
féüa.. a mint egy pattantyús altiszt magyaráz a legényeknek „ballistikát". Tehát: „Ovaj
VerschJuss se zove Siebenundviemg-Millimeter-Flachkeilverschluss, na njemu se vidi oberc
Verschlussfiáche skupa za Lademulde, onda rechte Verschlussfláche koja je izrezana
a Lenker, rückwártige Verschlussfláche koja je izdubljena za Stange i izpod Stange
jcina skulja za Schlagfeder i Zündstift; na linké Verschlussfláche ima jedna Führun.gsmzch i Grenznuth za Sperrbolzen, na vordere Verschlusfláche vidimo jednu Stossplatte,
b»ja je pritvrdjcna za dvie Schrauben!" (Unsere Kriegsmarine; v. Koudelka.) Az orebiéi
•aéiSetésű Gudovinovich Ivo altiszt ezen tanítását egyforma áhítattal — és eredménynyel
i — hallgatja a triesti Giovanni Capadura, a wieni Anton Hubmayer, a kecskeméti
Kerdes János meg a schmichowi Vencel Prbda. A mellett olyan kiválóan ügyes tüzérek
a rü haditengerészeti matrózaink, hogy általánosan mint ilyenek ismertek mindenütt.
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mester* tart előadást a „Tincreglán"-ból (értsd: Dienstreglement).
Jelenleg éppen azt magyarázza, hogy a matróz az istennek olyan
válogatott népe, a melynek nemcsak kötelességei vannak, de sőt
ellenkezőleg: jogai is.
így például, ha a matróz az ebédnél a rendesnél véletlenül kevesebb húst kap, jogában áll az inspekcziós-tisztnél panaszt emelni.
„Hanem — én nem tanácsolom", — jegyzi meg szelíden.
Vagy pedig:
— Ha én téged, Picinich, hátba váglak, a restségedért —
mert ti mind restek, tunyák és munkakerülők vagytok, — akkor
neked jogodban áll a másnap reggel 9 órakor tartandó rapporton
panaszt emelni az „első hadnagynál".** Nos, te nagyfülü, ne tátsd
úgy el a szádat, mert még belerepül ez a hajó! Mihez van neked
jogod?
— Panaszt emelni.
— Hát aztán mi történik?
Erre már nem tud felelni a jámbor, vagy nem merészel; azt
azonban homályosan sejti, hogy az ő egyéni jogának — a panaszemelésnek — bizonyos következményei vannak, mégpedig szintén
— egyéniek. A hajómester meg is magyarázza neki rögtön.
— Hát aztán az történik, hogy én úgy clhusángollak ezzel a
madzaggal (négyujjnyi vastag vitorlakötélvéget tart a kezében), hogy
vakaródzol utána Punta Biancától Gravosáig.
Az emígyen felvilágosított

mali nagyot épülve „természetes

jogainak" alapos biztosításán, visszavonulhat, hogy a hajóorr egyik
zugában tovább folytathassa a már megkezdett „melldiszítést", a
tátovirozást.
A nemes munkához méltó lelki nyugalommal állja ki a finom
tűhegy száz meg száz szúrását, a melyekkel egyik „festő-művész"
czimborája kiczirkalmazza mellére a szokásos szivet, átszúrva egy
— horgony nyal.

,

* Bootsmann.
** Nem „hivatalos" neve a Gesammt-Detail-Officiernek, a ki a parancsnok után
következő első tiszt a hajón, és adott körülmények között annak a helyettese.
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Az érdekes munkát nagy élvezettel nézik a hajó „cibil" tagjai.
A vitorlamester, a szakács és az élelmezési mester.
A vitorlamester, mint vén tengeri medve, egyszersmind kiváló
időjós is. Egy alkalommal, a szélcsend második napján, kérdem
tőle, hogy mit gondol, milyen időnk lesz holnap? Kapunk-e egy
kis szelet?
Az időjós, műértő szemmel végignéz a szemhatáron, vállvonogatva mondja az orákulumot:
— Eh sior, se non fa vento sta nőtte, penso, che resterá cosi.
iHa nem támad szél az éjjel, akkor úgy gondolom, hogy így marad.)
És igaza volt.
Mellette a szakács

és segéde, az úgynevezett

„czukrász",

érdekes társalgásba vannak merülve az élelmezési mesterrel. Az egyik
olyan szakács, mint a minő mester a másik. Igaz például, hogy a
szakácsunk napi étlapja nem valami túlságosan változatos, — állván
az összes szakácstudománya hat tál étel elkészítésében, — hanem
annál nagyobb művész azoknak változatos feltálalásában.
Mert ha a hét első felében mindennap rizslevest kaptunk bur
gonyával, biztosra vehetjük, hogy a hét második felében burgonyalevest kapunk rizszsel. Vagy pedig: ha hétfőn a főtt marhahús
jobbfelől

borsóval van garnirozva

és balról tepsiben sült paradi-

csommal, kedden minden bizonynyal bal oldalon lesz a paradicsom
. és jobbfelől a borsó.
Ellenben nagyon jártas

. • •
a sültek különböző

elkészítésében.

A minap is például az ebédnél borjubordának néztem a behozott
t jjasirozottat" és csak azután tudtam meg, hogy az bizony tojásban
sült sonka volt. (Hogy is mondta az uzoni székely? „Úgy elnézem
* azt a sajtot, azt hiszem, hogy kulacs, há' pég' kinyer!" Pedig a
* — kalapja volt.)
Nagyobb tekintély a szakácsnál az élelmezési mester. Már csak
* szert is, mert tudományokban és sok világrészben jártas ember.
Leginkább a fizikát praktizálja, különösen pedig Archimedes tanfctelét, a mely szerint: a mely helyet egy bizonyos test elfoglal,
ísyanazon helyet ugyanazon időben más test el nem foglalhatja.
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És ezen megdönthetlen tantételhez tartva magát, úgy méri ki a
legénységnek a bort, hogy mérés közben —- a hüvelykét

beledugja

a pohárba.
Hogy

ez az egyetlen

fizikai

tantétel behajt

neki évenként

annyit, mint némely középiskolai, fizikai tanárnak az összes tudo-

A LÖVEDÉKET KIHÚZZÁK AZ ÁGYÚCSŐBŐL.

mánya, könnyen elgondolható, ha az ember kiszámítja, hogy kétháromszáz embernek naponként kétszer-háromszor méri ki a bort.
Innen van, hogy az élelmezési mester az eskütételnél három ujj
helyett csak egyet tart fenn, még pedig — v a hüvelykét.
A hadi hajókon uralkodó sajátságos és a mindennapi életben
sok tekintetben eltérő életmód miatt, vagy talán éppen ennek következtében, a matróz rajong a hajójáért. Szereti azt, mint huszár a
lovát és kiszolgálván

négy esztendei

önkénytesen szolgál tovább a tengeren.

kötelezettségét,

nagy

része
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Ne feledkezzünk meg azonban két erősen vonzó körülményről,
a melyeknek nagy része van abban, hogy. a tengerész-katona szívvellélekkel vonzódik és ragaszkodik úgy a hajójához, mint a tengerhez.
Először is fölebbvalóinak, t. i. a tengerész-tiszteknek szép és
vonzó példája, a kik vészben és viharban, nélkülözésekben és sanyarúságokban éppen olyan híven osztoznak meg vele, mint a második
vonzó momentumban, a kikötői élet gyönyörűségeiben. Sehol és
semmiféle fegyvernemnél nem olyan nagy a közösség a nélkülözések, fáradalmak és szolgálati kellemetlenségek elviselésében, mint
éppen a hadi tengerészeinél. A viharos időjárás okozta álmatlan
éjjeleken a matróz és tiszt egyaránt kemény, nehéz és felelősségteljes munkában töltik az éjszakát. A háborgó hullámokon dióhéjként hánykódó csónakban matróz és tiszt egyformán áznak a bőrig,
A hetekig tartó czirkálások idejében matróz és tiszt ugyanegy
konserven táplálkozik; a matróz baja a tiszt baja is, a matróz
örömében osztozik a tiszt is. Az a nagy, hatalmas. gépezet, a
melyet hajónak neveznek, nem egyéb, mint egy nagyszámú családnak közös hajléka, a melyen egyformán és bajtársiasan osztozik
minden családtag a nélkülözésben, bajban és veszélyben. De az
örömökben is. És a tengerész nehéz életében ebből is — az
örömből — sok van, de sohasem — elég.

-T- Gáspár F . : A föld körül. IV.

HARMADIK FEJEZET.

A MI PÁNCZÉLOS HAJÓINK*
Mintegy tíz mértföldnyire Lissa

szigetének északi

partjától,

csaknem ugyanott, a hol neg}^ven évvel ezelőtt Tegetthoff vívta
ki a tengeri ütközetek történetében számottevő győzelmét az olasz
ílotta felett, „csendes gőz" alatt mozdulatlanul fekszik tengeri haderőnknek egy raja, a mely méltán lehet kettős monarchiánk büszkesége.
Ha Nelson, a trafalgári hős, a ki még a szelek szeszélyétől
meg a véletlenektől függő három-árboczosaival, vitorlákkal, csáklyákkal és mozsárágyúkkal kivívott győzelmei révén tette nevét halhatatlanná, látná ezt a hajórajt, ezeket az árbocztalan, kötélzet- és
vitorlanélküli fekete szörnyeket, felettük a sűrűn gomolygó fekete
íüstfelhővel

és azt mondanák neki, hogy ezek hajók, bizonyára

nem hinné el. „Nem, ezek nem hajók, ez nem ílotta! Ezek túlvilági szörnyek!"
És mit mondana Tegetthoff, Lissa hőse, a ki ócska és elavult
íahajókat — a melyeket oly módon látott el ,,pánczél"-lal, hogy
horgonylánczokkal vette körül azoknak bordáit — és csak hirtelenében felszerelt gyenge ütegű hajókat, kisszámú és nem eléggé
begyakorolt személyzetet vezetett a mi hajórajunkat minden tekintetben messze felülmúló olasz hajóraj ellen, ha ezt a flottát látná?
„Ilyen flottával légbe röpíteném a világot!" — —
A kettős csatasorba

felállított hajók

mindegyike

az emberi

lángésznek, az iparnak és tudománynak egy-egy aczélba .öntött
* Ebben a czikkben természetesen csak azok a hajók vannak felsorolva, a melyek
1892-ig épültek. A későfaben épültekről, — páncélos csatahajókról úgy mint czirkálókról, torpedóűzőkről, stb. — később bőven lesz szó.
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77.isterműve. Fényes fekete bordáikon fehér fényben törnek meg a
-:=mhatár fölé emelkedő nap sugarai, ide-oda libbenő fekete árnyékát
~erve a tükörsima tenger smaragdzöld tükrére. A tengernagyi hajó::1 adott jelre a kettős csatasorban álló hajók

megindulnak és

::~id manőverezés után másképen helyezkednek el.

CSATAHAJÓK NEHÉZ ÁGYÚI.

A most már ék alakjában sorakozott csatahajók élére pánczélos
tfcajóinkazon időben létező leghatalmasabbja: a,,Rudolf trónörökös" áll.
Ez a vezérhajó. Rangját mutatja az egyetlen jelző-árboczára
fcivont altengernagyi lobogó.
Valóságos

kolosszus;

plasztikailag

szép

idomú

aczéltömeg.

Három deciméter vastag pánczéltól övezett falai között huszonkét
-rv.it és mitrailleuset rejt. Ezek közül három — a 30.5 cm. kali~-"/: Krupp-ágyúk — külön álló pánczéltornyokban állanak. A
.toronyból messze kinyúlik a 10.7 méter hosszú és ötventonna
~i''/'l hatalmas ágyúcső (egy tonna—ezer kilogramm), a melyből
6*
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kilogramm barna lőporral kilőtt,

négyszázötvenöt

kgr. súlyú aczélgránát lövedék képes hetven centiméter, vastag aczélpánczélt átfúrni, a nélkül, hogy a réstütő lövedéken csak karczolás
is esnék. A. hajó első harmadában vannak a szintén pánczéllal
védett tizenkét cm.-res Krüpp-ágyúk; a hajó különböző részein pedig

NEHÉZ ÁGYÚK A CSATAHAJÓ HÁTSÓ FEDÉLZETÉN.

tizenhárom darab gyorstüzelő (mitrailleuse) és automatikus töltényvezetésű golyószóró.
A három nagy ágyúját a hozzá méltó ellenfél aczélbordáinak
átlövésére

használja

a „Rudolf trónörökös", a mely

alkalommal

azonban a tizenkét centiméteres ágyúk sem maradnak némán. Gyorstüzelőit és golyószóróit pedig a támadó apró torpedó-naszádok ellen
alkalmazza, a melyekre minden egyes mitrailleuse vei perczenként
kétszázhatvan lövedéket képes kilőni. Szerencsés találás „esetében
már egy is elegendő arra, hogy a kis vakmerő tolakodót a tenger
fenekére sülyeszsze.

'

'• '" •
'

Fegyverei között továbbá nem utolsó helyen áll a négy torpedó-
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csöve, a melyek a hajó különböző részein lévén elhelyezve, szükség
esetében elölről, hátulról és két oldalról dobhatja ki magából a víz
színe alatt tovaszáguldó torpedót.
Végső esetre pedig ott van a húszezer kgr. súlyos

aczélsar-

kantyúja, a melylyel feltétlenül halálos rést üthet az ellenséges hajón.

1

THEORET1KUS ELŐADÁS.

r_z nem is olyan nehéz művelet. Eg}' tengerésztiszt

kiszámítása

szerint nem szükséges hozzá egyéb, mint: ,,kitűnő taktika -f- hideg
*ér x

vakmerőséggel".

A hajó három deciméter vastag pánczélja ezeken a fegyvereden kívül magában rejti a hétezerötszáz lóerővel dolgozó óriási
gépezetet, mely a hétezer tonna súlyú hajóóriást óránként tizenhat
t. mértföldnyi gyorsasággal képes előre hajtani.
A gépezet vastag pánczél és vízálló

falak által két önálló,

egymástól teljesen független részre van felosztva,

melyek a hajó

>"Í: oldalán, egy-egy külön csavart hajtanak, a melyeknek egymásfüggetlen

működése nagy mértékben emeli a hajó kezelhető-
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ségét. Ezeknek az önálló gépeknek külön-külön megvédése avval
az óriási előnynyel jár, hogy ha az egyik oldalon a gép golyó
vagy torpedó által megsérülvén, többé nem működhetik, az alatt a
másik vígan forgathatja néhány tonna súlyú csavarját

és igy a

súlyosan megsérült hajó valamelyik mentő kikötőbe juthat. Az előny
fokozódik az által is, hogy a külön működő csavarok segélyével
a hajó kezelhetősége úgyszólván meghatványozódik. Mert például,
ha a „Rudolf "-nak — csak egy csavar által hajtatva — háromszáz
méter átmérőjű körre van szüksége a megfordulásnál, úgy két
csavarja lehetővé teszi, hogy csak kétszáz, sőt százötven méter átmérőjű kis körben fordulhasson, ha az egyik csavarjával — a kör
felé esővel — hátrafelé, a külsővel pedig előre dolgozik.
Ezen az óriási főgépezeten kívül a „Rudolf"-nak több segédgépe
van, a melyekkel a fő-ágyúk pánczélos tornyait forgatják, az ágyúcsöveket irányítják és megtöltik, a melyekkel továbbá a hatalmas
csónakokat ki- és beemelik, az ivóvizet desztillálják
világítást

és a villamos

szolgáltatják.

Második sorban van ugyan említve, de rangra nézve nem áll
a „Rudolf" mögött a „Stefánia trónörökösné" nevű pánczélos tornyú
hajó. Csaknem egészen olyan nagyságú és számú ágyúkkal, mitrailleusökkel meg torpedókkal van felfegyverezve, mint amaz; gyorsaságra
nézve azonban még felülmúlja a „Rudolf"-ot, mert a „Stefánia"
nyolczezerháromszáz lóerejű gépével óránként tizenhét t. mértföldet
képes megtenni.

.

.

.

Az ék alakba sorakozott csatahajók között harmadik a „Ferencz
JózseF.* Némi tekintetben gyengébb ugyan, mint két elődje, de sok
tekintetben viszont felülmúlja őket..
A hajó, a melynek csak az ágyúi és a víz alatti részei vannak
vastag pánczéllal vértezve, hosszabb az előbbieknél, t. i. kilenczvennyolcz méter hosszú, holott csak négyezer tonna vizet szorít ki.
Egész hosszában vízhatlan rekeszekre van beosztva; falai celluloiddal
* Az „Erzsébet" pánczélos czirkáló hajó, a melyen ő fensége. Ferencz Ferdinánd
főherczeg a világ' körüli útját tette meg, a „Ferencz József'-nek

testvérhajója.
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tannak bélelve, a mely anyagnak az a tulajdonsága, hogy a lőlt
résen benyomuló vízben megdagad és így automatikusan, magától
zárja el a vészthozó rést. A parancsnoki híd szintén pánczéllal van
vértezve és belőle épen úgy, mint az előbbieknél, a hajón levő összes
ágyúk, mitrailleusök, torpedók, továbbá a két különálló gép, a jelzések, a gőzkormány stb. együtt és egyszerre a parancsnoki hídról
e'süthetők, kilőhetők, vezethetők, felvonhatók és forgathatók.
Es mindéhez hozzájárul, hogy kilenczezer lóerejű gépével
óránként tizenkilencz mértföldnyi gyorsaságot képes kifejteni. Kis
xantáziával azt lehetne róla mondani, hogy széttéphetetlen repülő
aezélszörnyeteg.
A csatahajók csoportjába sorakoznak még a hatalmas „CustDzza" kasemata-hajó, széles óriási testével és az ennél kisebb
^Prinz Eugen" pánczélos fregatt.
A második sorban, a csatahajók csoportjához megfelelő közelben, sorakoznak rang és jelentőség szerint a hajórajnak nem
kisebb jelentőségű, csak másnemű hajói, t. i. a torpedóvadászok,
a melyek, ha pánczélos hajókkal szemben meg nem is állanak
ugyan, de azért veszedelmes ellenféllé válhatnak ezeknek, a kisebbeknek pedig, különösen a torpedónaszádoknak, esküdt ellenségei.
Jelenleg hárman képviselik ezt a typust: a „Panther", a „Tiger"
és a „Leopard". Valóságos száguldó tűzokádók. Könnyű testüket,
i melyeknek csak víz alatti fedélzete van pánczélozva, a négyezer
ioerejű, két részre osztott gépezet tizenkilencz mértföldnyi gyorsasággal hajtja. Tekintettel hivatásukra, t. i. hogy ütközetek alkalmával egyrészt mint „écclaireurök" — kémhajók — szolgálnak, a mely
Mvatást aránylagos óriási gyorsaságuknak köszönhetik, másrészt
pedig tekintettel arra, hogy főhivatásúk abban áll, hogy erősebb
pánczélos bajtársaiktól tiszteletteljes távolban tartsák a veszedelmesen
tolakodó torpedónaszádokat — inde nomen: torpedóvadász —
fegyverzetük csak könnyű ágyúkból áll. T. i. fedélzetükön van
kél darab hosszú, tizenkétcentiméteres Krupp- és tizenkét golyószóró- meg gyorstüzelő ágyú, a melyekkel valóságos aczélzáport
képesek a támadó torpedónaszádokra zúdítani.
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Ezeken az ágyúkon kívül azonban, melyek az ilynemű hajóknál
nem annyira támadásul, mint inkább védelmül szolgálnak,

belse-

jükben négy helyen vannak torpedókat lancirozó — kilökő — készülékek elhelyezve, a melyeket kizárólag nagyobb fajtájú pánczélosok
ellen használnak.
A három torpedóvadászszal

egy kategóriába tartoznak — és

velük ugyanegy csoportba sorakoznak — kisebb testvéreik, az úgynevezett torpedó-járművek: a „Blitz", „Comet" és a „Meteor".
Kár, hogy ez a szó: „csatakígyó" már más

embergyilkoló

műszerre van alkalmazva. Mert ez utóbb említett hajók jellemzésére ez volna a legtalálóbb elnevezés.
Hosszú, karcsú és nyúlánk testükkel alig emelkednek ki a
vízből. Aránylag

óriási kürtőjük

és a jelző lobogók

felvonására

szolgáló vékony árboczaik merészen dűlnek hátra, mintegy jelezve
azt a gyors száguldást, a melyre a túlerős gépek ezeket a hajókat
képesítik. T. i. a csak háromszáz tonna súlyú kis hajót háromezer
lóerejű gép hajtja.
Ezek az utóbb felsorolt torpedóűzők a torpedónaszádnak a
tulajdonképeni esküdt ellenségei. Amazoknak — t. i. a torpedónaszádoknak — a pánczélos hajók

légberöpítésére szánt torpedó-

lövedékeken és egy-két gyorstüzelő ágyún kívül semmi fegyverük
nincs, csak óriási gyorsaságuk. Faluk pedig oly vékony, hogy azt
egy Mannlicher-lövedék könnyű szerrel átüti. Az előbbiek azonban,
a „Tiger", a „Leopard" és a „Panther", csaknem éppen olyan gyorsan
futnak, mint a kis naszádok, t. i. tizenkilencz mértföldet; ezenkívül
a fedélzetükön kilencz-tíz revolverágyú van és miután nagyobbak a
torpedónaszádoknál, a hullámzást is könnyebben bírják el.
Jaj annak a torpedónaszádnak, a mely egy ilyen „Tiger"-nek
vagy „Leopard"-nak közelébe jutott. Az menthetetlenül veszve van.
Ellenállásra

gondolnia sem lehet a nálánál minden tekintetben

sokkal erősebb ellenféllel szemben; megfutnia pedig lehetetlen, mert
az üldöző torpedóvadász golyózáporának a köréből ki nem juthat.
A torpedónaszádok, a melyek közül jelenleg mintegy húsz van
az említett rajhoz beosztva, köztük néhány nagyobbfajtáj ú I. osz-

HAZATÉRŐ

BÁRKÁK.

A

49

MI PÁNCZELOS HAJÓINK

tilyú, mint pl. a „Kondor", „Uhu", „Bussard", „Flamingo", a
csatahajók közvetlen közelében vannak felállítva hármas csoportokban. A pánczélos hajók óriási testükkel védik a kis torpedó•aszádokat, a melyek csak az ellenfél közelében hagyják el védett
állásukat. Mikor aztán így, megvédve a nagy pánczéloshajók teste
áíiai. az ellenséges hajók közelébe érnek, előtörnek a védő pánczé-

AZ ARZENÁLIS HAJÓ MŰHELYÉBEN.

k mellől, nyílsebesen nekirohannak az ellenségnek, halált adni,
vagy — elsülyedni.
A csatahajók és a torpedóvadászok csoportozatától kissé távolibbra feküsznek a kisebbrangú hadihajók, a melyek az úgynevezett „traint" alkotják.
Legkarakterisztikusabb közöttük a „Cyclop", egy úszó arzenális.
Ke: hatalmas vasdarúja már messziről feltűnővé teszi. Ezekkel vonják
íí- a „Cyclop" fedélzetére az ütközetben (vagy a gyakorlatoknál)
negsérült torpedónaszádokat, más csónakokat és a kijavításra szorult
wshéz géprészeket. A „Cyclop"-on kétszáz-kétszázötven cyclops
ZK. Gáspár F.: A föld körül. III.
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(arzenális-munkás) dolgozik. Van gőzkalapácsa, vasöntője és minden
olyan műszere, melyek a complikált gépek rögtönös kijavításához
szükségesek.
Ugyancsak a train-hez tartóznak az „Elisabeth", a „Pelikán" és
a „Pola". Ezek a tárhajók, a melyek a pánczélos hajók tartaléklövedékeit, torpedóit és géprészeit viszik magukkal. Továbbá az
aknákat, a kikötők

bejárását védő

készüléket. Ezeken

kívül

óriás

dróthálókat, a táviró-

kőszenet, olajat, élelmet és ivóvizet a

torpedónaszádok számára. (Innen származik második elnevezésük:
torpedó-anyahajó.)
A kikötői munkálatok végrehajtására,

mint például az aknák

és dróthálók lerakására, az élelem és ivóvíz szállítására szolgálnak
ennek a hajócsoportozatnak kisebb typusai: a „Hyppos", a „Dromedar", a „Bivaly" és a „Gigas".

A csatarendbe sorakozott hajók mozdulatlanul í'eküsznek kijelölt
helyeiken, halk sistergéssel bocsátva ki biztonsági szellentyűjökön a
felesleges gőzt, a mely mint hófehér bárányfelhő gomolyog a fénylő
fekete hajók felett, a míg össze nem vegyül az ugyancsak felettük
lebegő fekete füstfelhőkkel.
Északi irányból száguldva vágtat elő egy parányi kis torpedónaszád. Egyenesen a vezérhajónak tart és a naszád parancsnoka
jelentést teszen a hajórajt vezérlő altengernagynak.
Ebben a pillanatban megjelennek a vezérhajó jelző árboczán
a tarkaszínű jelző lobogók, a melyeket gyors váltakozásban cserélnek fel más jelzésekkel. Valamennyi hajó ismétli a jelzést — mint
már említettük — egyrészt annak jeléül, hogy a parancsot megértették, másrészt azért, hogy a vezérhajótól távolabb fekvő hajók
is tisztán kivehessek a jelzett parancsot.
Öt perczczel később még sűrűbb fekete füst terül el a hajók
felett. A kazánok alatt a tüzet élesztik. A felkelő napnak előbb
még ragyogó sugarai csak nehezen tudnak áttörni az izzó szén-
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sziporkáktól megvilágított füstfelhőn. A biztonsági szellentyűket
etzárták. A hajók most már „teljes gőz" alatt feküsznek.
A vezérhajó újabb jelzésére valamennyi hajó egyszerre felvonja
a lobogódíszt. Száz meg száz tarkaszinű lobogó leng a gyenge
szellőben. A kötélhágcsókra, az árboczokkal ellátott hajókon a vitorla-

TÁVCSŐVÖN OLVASSÁK A JELZÉSEKET.

radakra kúszik a díszbe öltözött legénység, míg magán a fedélzeten
működésbe lép a hajók tüzérsége. Megtöltik az ágyukat és feszült
várakozásban állnak a lövésre kész ágyúk körül, az úgynevezett
«salut-batteriánál".
A hajók készen vannak üdvözölni a legfőbb hadurat, az uralkodót. Az ő rögtöni megérkezését jelentette be ugyanis a szemlére
kiküldött torpedónaszád parancsnoka.
Kis idő múlva feltűnik a láthatáron az uralkodó yachtja, a „Mira-
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mar", fő árboczán ő Felsége házi lobogójával. A redőtlen, sima víztükrön méltóságteljesen közeledik a gyönyörű szép díszhajó. Fényes,
fekete bordái ragyognak a fehér napsugárban. A hatalmas lapátai
által felvert hullámok* tajtékzó fehér habja millió és millió apró
szivárványnyá változik és aztán mint fehér gyöngyeső hull vissza

„ELŐKÉSZÜLETEK" A SZÁRAZFÖLDI TÁMADÁSHOZ.

a smaragd-zöld tengerre, ragyogó, tündöklő gyöngyuszályt hoz létre
a tova sikló yacht mögött.
A mint a „Miramar" a hajóraj

közelébe ér, a vezérhajóról

eldördül az első lövés, a mely után másodperczekre pontosan kiszámított időközökben száz meg száz lövés következik. A levegő megrezdül a hatalmas dördülésektől. A lövések hófehér sűrű

füstje

fátyolszerű burkolatot von a hajóraj körül. A kötélhágcsókra és a
* A „Miramar" ugyanis kerekekkel van felszerelve és nem csavarral.
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vitorlarudakra felkúszott legénység pedig lelkesült hurrá-val üdvözli
a szeretett uralkodót, mi alatt ő Felsége szemlét tart kivonult hajóraja felett.
Szemle után — az adott rendeletre — a hajóraj megoszlik és
két külön rajba alakul át, készülvén a nagy hadi gyakorlatra. Az
előbbi bajtársak most mint ellenfelek lépnek fel egymás ellen.
A „Ferencz József" pánczélos vezérlete alatt megindul a csatahajóknak, a torpedónaszádoknak és torpedó-vadászoknak egy része
észak-kelet felé. Ezek fogják a partokat védő hazai flottilát alkotni;
a visszamaradt rész pedig az ellenséges támadókat fogja ábrázolni.
Néhány órával később, miután t. i. a védőflottila elérte az
előzetesen megállapított csataterv szerint megvédendő kikötőt, megkezdődnek a napokig tartó izgalmas és érdekes hadi gyakorlatok.

NEGYEDIK FEJEZET.

TENGERI ÜTKÖZET.
Az Adria déli részén, Lissa, Lesina, Lagosta és Curzola szigetek négyszögében

mozdulatlanul fekszik a „Leopard" torpedó-

vadász.
Szélcsend van. A tenger tündöklő fényes ezüstlaphoz hasonlít,
amelyen fehér fényben törik meg a ráömlő forró napsugár. Az azúrkék égboltozaton nincs tenyérnyi felhőcske és mint tüneményszerűen
szép kupola borítja be a tükörsima tengert.
Egy-két sirályt kivéve, a mely panaszosán hangzó vijjogással
ide-oda libbenve kóvályog a „Leopard" körül, a végtelenségben
nincs egy teremtett lélek, a mely az alkotásnak ebben a felséges templomában megzavarná a csendet.
Már a negyedik napot töltjük künn a „Leopard"-dal a tengeren. Feladatunk abban áll, hogy szemmel tartsuk a várt ellenséget
meg az általa kiküldött kémnaszádokat, egyszersmind, hogy visszaűzzük őket. Másrészt pedig az is feladata volt a „Leopard"-nak,
hogy az említett szigetek csúcsain alkalmazott táviró- és jelzőállomások útján értesítse a főhadiszálláson horgonyzó partvédő pánczélos
flottát az ellenség minden mozdulata felől. A dalmát partok egész
hosszában ugyanis a kiálló hegycsúcsokon ideiglenes táviró- és jelzőállomások — semaphorok — vannak fölállítva, melyek tengeralatti
kábelekkel vannak egymással

összeköttetésben.

Ez&n idő alatt gyakran volt alkalma a „Leopard"-nak eleget
tenni mind a három kötelességének. Hol szemmel tartotta és követte

TENGERI .ÜTKÖZET
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— biztos távolságból — a támadó flottát, mely az Adria legdélibb
részéből vonulva fel északnak, ide-oda czirkált, barangolt, folytonosan változtatva irányát, hogy tévútra vezesse a partot védő rajnak
künn ólálkodó kémhajóit, hol pedig magára hagyván az ellenséget,
a gépétől kitelhető teljes gyorsasággal sietett fel a legközelebb eső
szigethez. Itt lobogóival jelezte megfigyelését a csúcsokon elrejtett
jelzőállomásoknak, a melyek aztán távíró útján adták tovább az
üzenetet a Val Saldonei öbölben megvonult védő pánczélos rajnak.
Közbe-közbe az ellenfél kémnaszádaival kellett megverekednie, a
melyek veszedelmesen közel jutottak fel a Val Saldonei öböl bejáratáig vagy pedig a sötét éj védelme alatt magára a „ Leopard "-ra
nézve váltak veszedelmesekké.
A valódi veszedelmeken kívül folytonos tevékenységben tartották
a „Leopard"-ot a vélt veszedelmek is. A kőszén füstje ugyanis egyformán fekete a hadihajókon is, meg az ártatlan kereskedelmi hajókon is. Valahányszor tehát füstfelhő jelent meg a szemhatáron, a
„Leopard"-nak rögtön résen kellett lennie. Mindenekelőtt a megfigyelendő hajó közelébe kellett jutnia, hogy szemügyre vehesse, miféle
jármű van előtte, másrészt pedig tisztes távolban kellett tartózkodnia,
nehogy kiszolgáltassa magát az esetleg erősebb pánczélos ágyúinak, a melyek elől nem lett volna menekülése, ha nagyon közel
jutott volna hozzájuk. Ellenkezőleg pedig, meglehetős közel kellett
jutnia hozzá, azért, hogy ki ne szalaszsza kezei közül, ha esetleg
gyengébb hajóval van dolga, a melynek például egyedüli fegyvere
csak a „ Leopardl£-énál nagyobb gyorsaság lett volna.
A kellő távolság kiszámítása és a minden eshetőségre való
készenlét rendkívüli érzéket és még éberebb figyelmet követelt.
így például:
Míg a ., Leopard-; egy kémlő torpedó-naszádot vett űzőbe, a
mely olyan közel merészkedett hozzá, mintha egyenesen a biztos
halálnak akart volna nekimenni és aztán hirtelen fordulattal maga
után csalta üldözőjét — a „Leopard"-ot — azalatt a támadó hajóraj
észrevétlenül jutott fel abba a csatornába vagy öbölbe, a melynek
bejáratát szemmel tartani a „Leopard "-nak lett volna kötelessége.
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Mialatt tehát a „Leopard" a magát feláldozó torpedó-naszádot
vette űzőbe, azalatt sikerült az ellenfélnek magát egy öbölbe befészkelnie, vagy legalább egy rejtett táviróállomást szétrombolnia.
Más alkalommal
dig sikerülő

csellel

pedig gyakran

alkalmazott, de nem min-

akarta az ellenfélnek

egyik kémnaszádja

a

VÁRJÁK A PARANCSOT AZ ÁGYÚK MEGTÖLTÉSÉRE.

főhadiszállást kikémlelni. A „Leopard" ugyanis

egy apró vitorlás

járművet pillant meg a szemhatáron, a mely az alig lengő szél ellenére bámulatos gyorsasággal halad fel észak-keletnek. A „Leopard"nak feltűnt a kis vitorlás-hajó iránya is, de különösen a megmagya 7
rázhatlan gyorsaság.

Hirtelen feléje fordul és gyorsan

közeledik

hozzá. A mint közelébe ér, az hirtelen megfordul és nyílsebesen
elvágtat a „Leopard" orra elől. Kiderült, hogy a kis ravasz gyorsjáratú torpedó-naszád volt, a mely rögtönzött vitorlákat vont fel jelzőrúdjaira, hogy így egy „bragozzo" álarcza alatt vonulhasson el a
„Leopard" mellett.
Persze a kis tolakodó életével lakolt, a mennyiben foglyunkul

TENGERI ÜTKÖZET

t>7

svén, huszonnégy órára ki volt zárva a további csatározásokból.
Hogy az ily módon egy napra önkénytelen tétlenségre ítélt hajósizemélyzet behúzódva a „foglyul esett" naszáddal valamelyik közeli
öbölbe vagy kikötőbe, nem valami nagyon búsult a „hadifogság"
miatti bánatában, az nyilvánvaló.)
1
Egy más alkalommal viszont a „Leopard ' jutott farkasverembe,
a. melyből csak ,.lélekjelenlété"-vel és nagy gyorsaságával volt képes
tőrét megmenteni. Ugyanis éppen a Lesina-szigeti jelzőállomás
révén akarta egy ellenséges torpedóvadász felett kivívott győzelmét
megtáviratozni a főhadiszállásra, a midőn a hosszú és lankás csúcsban végződő sziget túlsó oldalán, mely keskeny csatornát formál a
szomszédos szárazfölddel, néhány füstoszlopot vesz észre.
„Ezek hadi hajók, ellenségek! Hányan vannak, milyen nagyok?
nézzük meg.':
A „Leopard" óvatosan közeledik a sziget csúcsához. Talpon
Tan az összes legénység, az ágyúk meg vannak töltve; a torpedók
fancirozásra készen, a gépek pedig a kitelhető legnagyobb gyorsaságra készen állanak. Eléri a csúcsot, de nem kanyarodik be,
hanem folytatja irányát egyenesen előre, hogy egész hosszában
' kipillanthassa a ferde irányban húzódó csatornát.
Be is pillantott, de nem igen örült meg a látványnak. Négy
hatalmas pánczéloshajó, két torpedóvadász és ezektől kissé távolabb,
1
kátrább, néhány torpedó-naszád húzódott meg a csatornában. Szemmel láthatólag mireánk vártak, mert orrukkal a csatornából kifelé, a
^Leopard" felé voltak fordulva.
Mintha nem is hadi játékok lettek volna ezek a gyakorlatok,
fcanem valóságos harcz és háború, életre-halálra menő véres ütközetek, olyan megdöbbentően hatott reánk az ellenséges hajók megpillantása. Fegyveres ellentállásról vagy védekezésről szó sem lehetett.
Az ellenfél ágyúi szétlőtték volna a „Leopard"-ot, még mielőtt az
ievútüzelést megkezdhette volna. Itt csak futni lehetett. Azt pedig
[ted a „Leopard". Ikercsavarja segítségével hirtelen kanyarulatot tett,
F csaknem ott helyben, és aztán repült, száguldott, mint talán még
azelőtt. Lázas izgatottság fogott el mindenkit; ujongva számíZz. Gáspár F. : A föld körül. IV.
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tottunk minden méternyi előnyt. Az első gépész-mérnök lerohant
a gépekhez, segítségül az éppen őrségen álló gépész-mérnökhöz és
odakiáltott a legénységnek: „Nyomunkban az ellenség,

fiúk!"

A „Leopard" sűrű gomolyokban hányta a fekete füstöt és az
izzó széndarabokat, aztán zihálva, száguldva repült. A hajónak minden
része reszketett a gépek feszítő nyomása alatt és a felvert hullám
tajtékja felcsapott a hajó orráig.
Sikerült megmenekülnie. Mire ugyanis a pánczélosok kijutottak a
csatornából és megkerülték a szigetfokot,

a melyen belül hiába

használták volna ágyúikat, ezalatt a „Leopard" annyi tért nyert, hogy
a 2500 méternyi biztos lőtávolon kívül került. Szabály ugyanis, hogy
a megtámadott hajót elveszettnek — azaz „harczon kívül helyezettnek" — tekintik, ha az ellenfél nappal egy perczig 2500 méteren
belül lőhetett reá ágyúival,

éjjel pedig 1V2 perczig 2000 méteren

belül. Az időt és távolságot a hajókra beosztott pártatlan hadbirák
ítélik meg. Az ilyen elveszettnek deklarált hajó — a mint már
láttuk — huszonnégy órára ki van zárva a további csatározásokból.
így telt el három nap és három éjjel, folytonos csatározásokkal,
üldözéssel, jelzéssel — és győzelemmel. (Hiszen csak legalább egyszer
.vertek volna meg bennünket! Akkor a huszonnégy órát szépen a
kikötőben tölthettük volna, nem pedig künn a tengeren.)
A negyedik nap hajnalán a négy szigettől bezárt tenger közepén
állott a „Leopard". Az éjszaka nyugodtan telt el. Az ellenség nem
mutatkozott, kémnaszádok sem zavartak bennünket.
És éppen ez a nagy nyugalom nyugtalanította leginkább a
„Leopardot". Ez a nyugalom olyan nyomasztó és terhes volt, mint
vihar előtt a szélcsend. A „Leopard" nem is áltatta magát a látszólagos békével. Fenn az árboczon válogatott őrszemek voltak kirendelve ; az ágyúk, mitrailleusök meg voltak töltve, a legénység talpon
előttük; a kazánok pedig teljes gőz alatt állottak.
Reggel hat óra tájt gyenge kis füstfelhő mutatkozott délen a
szemhatáron. A Sárga-tengeren, a khinai és japáni partok közt levő
vizeken vitorlázó hajósok

ismernek bizonyos parányi kis fekete

felhőt, a mely hirtelen a szemhatáron meg az égbolton minden

CSATASORBAN
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előzetes jel nélkül jelenik meg a világoskék háttérben. Ez a parányi
kis fekete pont hihetetlen gyorsasággal terjeng és gomolyog. Rövid
félóra alatt a világoskék égboltozat szennyes szürkéssárga

alacsony

szemhatárrá zsugorodik, a melyből irtózatos dühvei bőg le az orkán,
a rettenetes Tayfun. Száz meg száz hajó és ezer meg ezer ember
esik ennek évenként áldozatául.
Ilyen

fekete

ponttá

növekedett

rémületes

gyorsasággal a

hirtelen feltűnő gyenge füstfelhő. Előbb csak egyes füstoszlop látszott, a mely pillanatra felszállt a magasba, aztán hirtelen vízszintes
vonalban húzódott. Rögtön utána egy második füstoszlop tűnik fel,
aztán egy harmadik, negyedik, míg végre az egyes oszlopok összefolynak

sűrű

fekete

felhővé, a mely

széles területben fedi el a

tenger sima tükrét.
A „Leopard"-ot meglepte ez a látvány, a rajjá egyesült ellenséges hadihajók áruló jele. Sietett fel a főhadiszállásra, Val Saldoneba, mely mintegy 35—40 t. mértföldre fekszik ettől a ponttól.
Ebben a jól megvédett öbölben feküdt a partot védő flottilla lehorgonyozva ugyan, de azért teljes gőz alatt, hogy minden perczben
készen legyen a kifutásra és a nyilt tengeren való megmérkőzésre.
Egyelőre azonban az öböl bejáratát gondosan elzárták rejtett
aknákkal olyan módon, hogy a betörni akaró és az aknák elhelyezési pontját nem ismerő idegen hajónak okvetlenül súrolnia kell a
fenekével az aknák valamelyikét, a mely érintkezésre a hajó okvetlenül súlyosan — ha ugyan nem „halálosan" megsérül. Az esetlegesen kívülről belövendő torpedók ellen pedig nehéz dróthálókkal
van az öböl megvédve. Vastag úszó gerendák zárják el ugyanis az
öböl bejáratát egész szélességben,

a melyekről dróthálók lógnak le

mintegy hat-nyolcz méterre a tengerbe. (A torpedónaszádról kilőtt
torpedólövedék t. i. négy—hat méternyire a víz színe alatt úszik a megtámadott hajó vízalatti részének.) A Val Saldonei öblöt körülvevő
szirtfokokon pedig mindenütt ágyúütegek, fegyverek és távíróállomások
vannak elhelyezve.
A „Leopard" jelentésére mind ezeket a védőkészülékeket rögtön
szétszedték. A horgonyokat felvonták, a hajókat ütközetre kész álla-
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pótba helyezték és kivonultak a nyilt tengerre. Ott több tér van a
manőverezésre és a mozgó hajók inkább érvényesíthetik fegyvereiket
és erejüket.
Künn a tenger „tiszta" volt. Az ellenségnek ugyanis egyetlen
hajója sem volt látható. A kémszemlére kiküldött naszádok szintén
nem fedezhették fel az ellenséget.
Miután azok valószínűleg egy öbölben vagy csatornában húzódtak
meg, hogy ott készüljenek elő az éjjeli támadásra, a védő flottilla
hajói is elhagyták a nyilt tengert és visszavonultak a magas sziklacsúcsoktól védett öbölbe, Portó Tajerbe. Horgonyaikat azonban nem
bocsátották le, hanem minden perczben készen voltak a rögtöni
kitörésre és az. ütközetre.
Azokon a hajókon, melyeken még vannak árboczok, az árboczokat nyúlványaikkal és vitorlarúdjaikkal együtt leeresztették a fedélzetre, hogy esetleg lövedéktől találtatva, ne üssenek le néhányat
a fedélzet legénységéből.

Csak a csonka törzsek maradnak meg,

tetejükön az „árboczkosárban" gyorstüzelő ágyúkkal, tűzoltó- éssebesültszállító eszközökkel meg ezek legénységével.
Az ágyúk, valamint a mitrailleusök, a torpedókat lancirozó csövek
meg vannak töltve. A hajók

hosszoldalán sodronyhálók vannak

kifeszítve a torpedók feltartására. Az elcsigázott és kifáradt legénység, már napok óta pihenés nélkül kitéve a nap égető forróságának, közben néhányszor bőrig átázva, éjjel pedig fázva-dideregve és álmosan, de mindazonáltal kitartóan és a legkisebb kedvtelenség nélkül, ott áll az ágyúk és a torpedó-csövek előtt. Csak
hébe-korba horkol nagyot valamelyik, ott álltában vagy ráborulva a
kedves mitrailleusére, vagy kezében tartva a nehéz lövedékhordó táskát.
Az est beálltával az óvintézkedéseket még szigorúbban hajtják
végre. A szokásos jelzőlámpákat nem vonják fel, nehogy az ellenfél
kémjei megpillanthassanak egy áruló fénysugarat.

(A nemzetközi

tengeri jog értelmében minden gőz alatt járó hajó köteles naplemente
után a bal oldalán vörös, jobb oldalán zöld, a vezérárboczon pedig
fehér lámpát kitenni. A vitorlások megkülönböztetésül csak a két
oldallámpát használják.)
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Esti tíz óra van. Az égboltozat olyan tiszta, a tenger olyan
sima, hogy minden csillag tisztán látszik a tenger színén.
Egy kis torpedónaszád száguld be az öböl keskeny bejáratán;
hozzánk tartozik. Egyenesen a csatasor élén álló tengernagyi hajónak
tart és megteszi jelentését. Erre hirtelen kigyullanak a tengernagyi
hajón a villamos jelző parancsok.

VILLAMOS PROJECTOR.

— Az ellenség a közelben! A megjelölt csatarendben kövessétek a „vezérhajót" !
A raj lassú menetben kivonul az öbölből. Elől a vezérhajó, a
,Ferenez-József". Utána hosszú ferde vonalban négy pánczélos hajó,
olyan sorrendben, hogy minden következő hajó az orrával négyszáz
méterre esik jobbra és hátra felé az előző hajó farától.
Ezeket követik a torpedóvadászok, míg a kis torpedó-naszádok
hármas csoportokban sorakoznak a pánczélos hajók mögé, miáltal
a pánezélosok saját testükkel fedik a kicsinyeket az ellenség lövedékei
ellen.
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Lenn délkeleten már kivehetők az ellenséges flotta hajóinak
mosódott körvonalai. A védő flotta í'élerővel (félgőzzel) feléjük fordul.
A tengernagyi hajóról szünet nélkül követik egymást a villamos
jelzések. A két raj mintegy háromezer méterre közeledett

egy-

máshoz.
Hirtelen vakító fényes láng világítja meg pillanatra az ellenséges
vezérhajó elejét, a melyet egy-két

másodperczczel később erős,

tompa dördülés követ. Az ellenség megtette az első lövést. Mindkét
rajnál megújulnak a jelzések. A mi hajóink teljes gőzzel rohannak
előre és csaknem ugyanegy pillanatban dördül el több lövés egyszerre. Az ellenséges raj hajói két sorba oszolnak és közre fogják
a védőraj hajóit, úgy hogy ezek mindkét oldalukkal ki vannak téve
az ellenséges hajók ágyúinak, de egyszersmind mindkét oldalukon
sikeres sortüzeléssel használhatják ütegeiket.
A pánczélosok száguldva, zihálva vonulnak el egymás mellett.
Az aczélbordájú óriások reszketnek, remegnek a túlfeszített gőzerő
alatt. Előrészüket eltakarja a felkavart hullámok tajtéka. Sűrű fekete
füst gomolyog ki a hatalmas kürtőkön, míg ellenben az ágyúcsövekből kicsapó fehér lőporfüst ülve marad a vízszinén, mini
valami tengeralatti kráter okádta volna ki.
A mint a védő raj kiért az ellenséges hajók kettős sorából,
hirtelen megfordul és utána vágtat a tovahaladó ellenség után, hogy
megtámadja annak jobb szárnyát, mialatt a torpedó-naszádok csoportjai
a torpedó vadászok vezetése alatt a bal szárny hajóit támadják meg.
Néhány perez alatt kifejlődik az általános harcz. Támadás és
védekezés egyszerre. A pánczélosok főágyúikkal

egymásra lövöl-

döznek, mialatt kisebb ágyúikkal és mitrailleuseikkel a kölcsönösen
támadó torpedó-naszádokat igyekeznek maguktól távol tartani. Ezeket
eddig a saját pánezélos hajóik fedezték. Most egyszerre hagyják el
fedezett állásukat és nyílsebesen rohannak az ellenséges hajók felé,
hogy lehetőleg közvetlen közelből, de mindenesetre legalább is négy
ötszáz méterről lőjjék ki torpedóikat.
Mintha nem is úsznának, hanem röpülnének a kis naszádok.
Messzire felcsapják

éles orrukkal a hullámokat, melyek

megvilá-
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gítva a villamos fényszórók erős fényében, mint tündöklő, ragyogó
gyöngyeső hullnak vissza a naszádra, egészen elborítva annak fedélzetét. Mint megzavart nyüzsgő hangyabotyból a hangyák, úgy támadnak
elő a félelmesen sötét végtelenség minden irányából. Először egy,
közvetlen utána egy második, harmadik és negyedik; végül egész
csoportok. Valamennyi vágtat és rohan, mint a fürge, karcsú testű fenevad. A. sikerült lövéseket (tudniillik ha sikerült négyszáz méternyire a
hajó közelébe jutniok) rakéta felbocsátásával jelzik és syrének (gőzsípok) sivító, metsző füttyével váltanak egymásközt jeleket.
A támadó és védő flották megszólaltatják összes ágyúikat.
A siketítő dörgés, pukkanás meg az apróbb ágyúk és puskák ropogása nem szűnik meg pillanatra sem. A levegő megrendül a lövések
óriási nyomása alatt. A hajók lángtengerben úsznak. Fenn az
árboczokon, a hajó párkányán, a lőréseken, a hajó orrán és tat-ján,
a parancsnoki lakásokból, mindenünnen villámlás czikázik ki. Az
egész környéket elfedi a kénszagú sűrű lőporfüst, melyet kísérteties
fénynyel világítanak meg az ágyúcsövekből és a mitrailleusökből
kicsapó lángnyelvek, meg a naszádokat kereső sápadt villámfény,
a mely néhány ezer méterre világítja meg a tengernek füsttől nem
borított részeit.
Az átláthatatlan sűrű lőpor- és kőszénfüstben megbomlik minden
csatarend. Hajó hajó ellen küzd. A hajó egyik oldalán az összes
kis ágyúkat és kézi lőfegyvereket igénybe veszik az általános
zavarban igen közeljutott torpedónaszádok ellen, míg ellenben a
túlsó oldal nagy ágyúival pillanatnyi késés nélkül kell kizsákmányolni a közeibe került ellenséges hajónak kedvezőtlen, szorult
helyzetét. A hajók gyakran jutnak kölcsönösen olyan helyzetbe,
hogy sem ágyúikat, sem torpedőlövegeiket nem használhatnák már
az egymáshoz való helyzet sajátosságánál fogva, hanem egyedül
csak a hajó orrán levő hatalmas aczélsarkantyút. (Óriási gyakorlat
és bámulatos hidegvér szükséges azonban ahhoz, hogy a jelen
esetben — a gyakorlatok alatt — ez meg ne történjék!)
Míg a csatározások folynak, minden hajón a legapróbb részletekben gyakorolják a valódi ütközeteknél előforduló veszedelmek
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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ellen bevezetett óvintézkedéseket. így például csaknem valamennyi
hajóról hangzik a félrevert harang, mely a tűzvészt jelzi, vagy a
kürtnek „vízveszélyt"

jelző harsogása. Egyes ágyúk

elnémulnak,

mintha szétrombolta volna őket az ellenséges lövedék, vagy mintha
a legénységük hullott volna el. Részben csak egyes „számok", egyes
matrózok esnek el. így néha csak öt-hat ember marad az ágyú
mellett az eredetileg szervezett tíz-tizenöt ember helyett. A sebesülteket folyton szállítják

a kötöző helyre a hajó minden részéből:

az ágyúk mellől, az árboczokról, a fedélzetről, a korridorból. Az
ütközet éppen olyan lázasan, kitartóan és makacsul folyik, mintha
életre-halálra menő igazi csatáról lenne szó.
Csak a láthatár fölé emelkedő első napsugarak szakítják

félbe

a gyakorlatokat, a melyek meg nem szűnő erélylyel folytak egész
éjszakán át.

•

A védőflotta tengernagyi hajójának parancsára végül egyesülnek
a szétszóródott hajók. Bevonulnak egy közeli kikötőbe, lebocsájtják
horgonyaikat, a mire bekövetkezik a . . . pihenés ?
Oh nem! Nem a — jól megérdemelt pihenés. Félórával a horgonyok lebocsátása után már egész csónakraj, mintegy hetven csónak,
útban van a part felé és kezdődik egy újabb gyakorlat: támadás
csónakokkal a szárazföldi haderő ellen.

Mielőtt azonban követnők ezeket az érdekes csónak-gyakorlatokat, ismerkedjünk meg kissé bővebben a már oly sűrűn említett
torpedónaszáddal és a torpedóval.

TORPEDÓ-NASZÁD TELJES SZÁGULDÁSBAN.

ÖTÖDIK FEJEZET.

A TORPEDÓ.*
Egy negyvenöt méter hosszú, három méter széles, a vízből
alig egy méternyire kiemelkedő halalakú fekete aczélburok, a melyből a megtámadott ellenség sötét síklapon és az abból kiemelkedő rövid kéményen kívül alig lát valamit, a mire gyorstüzű
mitrailleuseit irányozhatná, ez a torpedónaszád. Mondhatni, hogy csak
igen nagy csónak, a mely óránkint 24—28 t. mértföldnyi gyorsasággal szeli a rajta akárhányszor áthömpölygő hullámokat.
Hány geniális ötlet, mennyi észfárasztó kísérletezés, továbbá
mennyi kudarcz és csalódás kellett ahhoz, a míg a jelenlegi torpedónaszád, vagy helyesebben mondva, maga a lövedék — a spanyol
és franczia déli parti tengerben élő „torpedo", illetőleg ,,torpille"
nevű villanyos rója után nevezett torpedó — létre jöhetett és a
hadi tengerészetben ama páratlan rettegett fontosságot elérhette.
A tengeralatti torpedónak megalkotásához az eszmét a mi hadi
tengerészetünknek egyik tisztje, Luppis fregatt-kapitány adta 1860-ban.
Ennek a tisztnek, mint a ,,Bellona" vitorlás-fregatt parancsnokának az volt a feladata, hogy a dalmát partokat ellenőrizze az
esetleges támadások ellen. Itt jött arra a gondolatra, hogy: milyen
jó volna innen a dalmát sziklák közül valamilyen robbanó anyagot
tartalmazó készüléket utána dobni — vagy szembe úsztatni —
azoknak a hajóknak, a melyek támadólag lépnek fel és a melyek
* Az 1892 óta történt újabb technikai előhaladásokról és haditengerészetünknél
*!fogadott módosításokról később bőven lesz szó.
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a nehézkes

mozgású

„Bellona" nem nagy eredménynyel

harczolhat. Az agyában megvillant és körvonalaiban

kidolgozott

eszmét közölte Whitehead mérnökkel, a fiumei gépgyár vezetőjével,
a ki az eszmét kitűnőnek ismervén fel, hozzá is fogott a kísérletezésekhez.
A beható kísérletezések

után Luppis

fregatt-kapitány eredeti

tervezetéből nem maradt meg semmi, csak maga az eszme. Whitehead aztán további kísérletezések után mégis létrehozta az első
torpedót, a mely annak idejében olyan óriási feltűnést keltett az
összes hadi tengerészeteknél és amely felfedezés következtében olyan
nagyszabású átalakítások váltak szükségessé.
Fiatal gymnasista koromban én még láttam és bámultam azt
a nagy raffinériát, a melylyel kis városunk tiszteletbeli mindenese,
okleveles színlaphordója és adóczédula-kézbesítője, a nekem sokoldalú tudománya által roppantul imponáló — Jakab Imre bácsi
püffögtette akár Űrnapján a templom udvarán, vagy pedig a perecseni határon a bevonulását tartó főispán tiszteletére a Sirókiné
szomszédasszonytól kölcsönkért rézmozsarat, elsütvén azt a Pócsvájer kovácsműhelyéből felajánlott tüzesvégű vasrúddal.
Egy ilyen ,,Jakabimre-Sirókiné-Pócsvájer"-féle

„mozsárágyú"

volt valószínűleg az ükapja a jelenlegi „Whitehead and Mitchell"féle torpedónak is, ha nem is kivitelben, hanem az eszmében,
mindenesetre azonban már csecsemő korában kissé nagyobb kiadásban és talán mégis több raffineriával

megalkotva.

így például 1580 körül a spanyolok által ostromolt hollandok
Antwerpenben

egy

óriás

hajót, jobban

mondva lőportárat épí-

tettek, a melynek vastagon kifalazott gyomrába

3500 kgr. lőport

helyeztek el. A lőpor közé a holland szolgálatban álló Gambetti
nevű olasz által készített óragépet alkalmaztak. A hajó a Scheldén
lebocsátva, egyenesen a spanyol flotta felé úszott. A spanyolok megpillantván a feléjük közeledő csinosan felszerelt brigantint, árboczán
a hollandus lobogóval, már előre nagyokat ittak a medve bőrére.
Csakhamar körülfogták a halált rejtő gépet és diadalmasan vontatták
be hajóik közé. Pár óra múlva aztán az óra lejárt; a gépé is, meg
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a spanyoloké is. Kétezerötszáz spanyol vitéz maradt holtan a robbanás helyén.
A XVII. század végén az angolok a St.-Malo körül czirkáló
franczia flotta ellen küldöttek eg)^ nagyon ravaszul összeállított
hajógépet, a mely 10.000 kgr. plimouthi barna lőporral volt megtöltve.
Az „infernal machine" azonban tévedésből már közel Jerseyhez,
St.-Helliérnél robbant fel, mitsem ártva a franczia flottának, de annál
többet a szegény ártatlan városnak, a mely a robbbanás folytán
majdnem tökéletesen romba dőlt.
Tudvalevőleg sokkal nagyobb kárt tett néhány évvel később
az oroszok robbanó hajója a török flottában Tcsezme kikötőjénél,
a hol többek közt négy török sorhajó, négyszáz ágyú és mintegy
ezer mohammedán repült fel Allahhoz — kisebb részletekben.
Nem kevésbbé óriás pusztítást vitt véghez az amerikaiak függetlenségi harczában az amerikaiak Buschnell-féle „teknősbéka-torpedója"
az angol hajórajban, a mely azonban a függetlenségiek hajóit is
kegyetlenül megczibálta.
Később az amerikai Fulton ajánlotta fel a francziáknak az általa
felfedezett tengeri pokolgépet. De miután a francziák nem bíztak a
támadót és a támadottat egyaránt veszélyeztető, de mindenesetre
genialis gépezetben, Fulton ajánlatát visszautasították, mire ez az
angolokhoz fordult találmányával. Ezek azonban méltatlankodással
utasították vissza a „pirátokhoz, nem pedig gentlemen tengerészekhez
illő" pokolgépet. Két évvel később azonban elég „gentlemanlike"nak tartották a „pirátokhoz illő" géppel megtámadni a franczia
flottát. Azonban a még nem eléggé kipróbált készülék helytelen
kezelése folytán szintén többet ártottak önmaguknak, mint az
ellenfélnek.
Ezután még többször tettek kísérletet az ,,infernalmachine"-nal,
de kevés eredménynyel. Leginkább említésre méltó a számos kísérlet
közöl az oroszoké, mintegy harmincz évvel ezelőtt. Ugyanis egy
tölcsér-alakú hatalmas vasedényt, — az aknát, — a mely a keskenyebb alsó végével horgonynyal a tenger fenekéhez volt erősítve,
a széles tetejével pedig, a mely az egyik részében légüres volt,
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hogy úszóképessége legyen, a másik részében pedig mintegy ötven
kilogramm lőport tartalmazott, úgy helyeztek el a megvédelmezendő
kikötő különböző pontjain, hogy a szerkezet fölött esetleg elúszó
mélyjáratú hajónak okvetlen horzsolnia kellett a tölcsér tetejét, a
mely horzsolást száz halállal fizetett meg az ellenség.
Úgy ennek, valamint a többi összes tengeri aknáknak, bárminő
pokoli szerkezettel lettek légyen is összeállítva, megvolt az a sarkalatos hibájuk, hogy az elhelyezésük

és a felrobbanás

pillanata

NYÍLT TENGERI TORPEDÓ-NASZÁD.

nem volt önkényűleg

rendezhető és így persze majdnem éppen

olyan veszélyesek voltak a saját, mint az ellenfél hajóira

nézve.

A most használatban levő modern ,,aknák" egy része, a villamos aknák már teljesen a kikötőt védők kezében van ugyan, de
ezek csak szűk csatornákban és szűk kikötőbejáratoknál alkalmazhatók. Ezen aknák gömbalakúak és oly mélyen helyeztetnek el a
víz alatt lehorgonyozva, hogy hajózási akadályt ne képezhessenek.
Felrobbantásuk villamossággal

történik azon perczben, mikor az

ellenséges hajó valamely akna fölött vagy két akna között van, a
jól elrejtett megfigyelő

állomásból, mely a parton az aknák köze-

lében van. Az aknák elhelyezésének

tervrajza

a megfigyelő állo-

máson van és fölötte camera obscura függ, melyben a kikötőbe
vagy csatornába betérő hajó minden mozdulata híven visszatükröződik. A mely pillanatban az ellenséges

hajó kellő helyen meg-
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érkezik, ugyanazon pillanatban a megfigyelő

megnyom egy kis

gombot, a villanyáram bezáródik és az ellenséges hajó — volt!
A többi úszó aknák a támadóra nézve még most is ép oly
veszedelmesek, mint a védó're, vagy a véletlenül arra haladó semleges hajókra nézve, mint ezt a legutóbbi japán-orosz háború is
bizonyította. A védő hajók részére ugyan nyitva hagynak az aknák
között csakis a védelem vezetői által ismert utat, de áram és tengermozgás a lehorgonyzóit aknákat gyakran széjjel hordja és így oly
helyeken is történnek balesetek, hová aknát nem fektettek.
Természetes dolog, hogj^ csupán a kikötő megvédésével már
jóeleve nem elégedtek meg a tengerészek. Mert mit ér a védelem,
ha nem lehet támadni is? Az akna csak akkor jut érvényre, ha
, az ellenség a védelmezett kikötőbe vagy annak közelébe merészel
hatolni. De mi történik akkor, ha az ellenséget a maga portáján
kell megtámadni ? És létrejött az első torpedó.
Az úgynevezett

„szigony-torpedó" volt az első, a melyet kis

gőzbárka vagy nagyobb csónak segítségével, lehetőleg észrevétlenül,
| a z ellenséges hajó közelébe vittek és onnan szigony módjára dobták
az ellenséges hajó vízalatti része felé.
Mindenesetre szellemdús instrumentum volt. Csak azzal a kis
hátránynyal bírt, hogy majdnem kivétel nélkül mindig a támadó
.fcárkát röpítette elsősorban a levegőbe.
Rögtön utána következett a Harvey- vagy „uszony-torpedó",
a. melyet hosszú kötelekkel vontattak az ellenhajó feneke alá és
oonan hozták működésbe. Tökéletesen megegyezett

az elődével,

azzal a kis különbséggel, hogy ez pár méterrel még magasabbra
röpítette — a kilövő csónakot.
Több, ezekhez

hasonló, vagy nem sokkal több eredménynyel

kísérlet után nem csoda aztán, ha általános óriási feltűnést
-•kozott a jelenlegi Whitehead-féle haltorpedó,, a romboló fegyverek
egyik legpusztítóbbja. A torpedó a legrettenetesebb fegyver, a melyet
^emberi lángész kitalált — Isten és a felebaráti szeretet nagyobb
iesőségére. —

—

Mint. a kis fürészhal, a mely észrevétlenül és kikerülhetetlenül
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a czet hatalmas teste alá bújva, erős fegyverével halálos sebet Fúr
annak eleven testébe, úgy repül csaknem észrevétlenül és feltartózhatlanul ez az aránylag parányi jószág — a torpedó — a pánczélos
óriásba, hogy szétzúzza az egészet, vagy legalább megsemmisítő rést
üssön annak akár négyszáz milliméter vastag pánczéltól fedett testén.
A brittanika-szivar

alakú, kovácsolt

öntött aczélból

készült

lövedék mintegy négy-hat méter hosszú; a legdomborúbb része

TORPEDÓ-NASZÁD FEDÉLZETE.

negyven-negyvenöt cm. kerületű; a súlya három-négyszáz kilogramm. A gyorsaság pedig, a melylyel a benne elhelyezett szerkezet
előrehajtja, huszonöt és harmincz t. mértföld között váltakozik.
Mindenesetre gyorsabb, mint bármely eddig épített pánczélos hajóé.
A látszólag egyetlen darabból álló torpedó bámulatraméltó praecizitással több részből van összeállítva. Kúpalakú hegyes végén a
rendkívül szellemes szerkezetű gyutacs van alkalmazva, a melynek
legfontosabbb alkatrésze egy hegyes szeg által felrobbantható gyutacs,

-'f

HARCZ PÁNCZÉLHAJÓK ÉS

A TORPEDO

egy száraz lőgyapotot tartalmazó töltény. Ha a lövedék a
kegyével valamely kemény tárgyhoz ütődik, a heg}res szeg beléö&xiik a gyutacsba és egymásután felrobbantja a gyutacsban levő
áorranó higganyt, a száraz lőgyapotot tartalmazó töltényt és harminczlóí száz kilogrammig nedves lőgyapotot tartalmazó torpedó fejet.
•Minthogy a nedves lőgyapot nem robbantható fel. kis mennyiségű
száraz lőgyapot képezi a tulajdonképpeni gyutacsot. Ennek a lángjárobban a nedves lőgyapot.) Nehogy azonban már a kilövés pilla-

CZÉLLÖVÉSZETI GYAKORLATOK A TORPEDÓVAL.

ában magát a kilövő naszádot röpítse a levegőbe, a szeg olyan
serkezettel van ellátva, a mely csak bizonyos távolságban — mintegy száz méternyi távolságban a kilövés helyétől — automatikusan,
icmagától lazítja meg a robbantó szeget. A lövedék második részéleri a torpedót hajtó gépezetet mozgató sűrített levegőt tartalmazó
•eservoir" van elhelyezve, míg a harmadik rész a rendkívül
plikált sülyesztő kormánykészüléket, a gépet s a többi igen
m és szellemes géprészeket tartalmazza.
A sülyesztő kormánykészülék a lövedéket a kivánt mélység— IV2—6 méterre a tenger felszíne alatt — tartja. A gépeietet úgy lehet beállítani, hogy a torpedó négyszáz—hatszáz vagy

1
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esetleg ezer és több méter befutására tegye képessé. Nemtalálás
esetében a harczi torpedó a tenger fenekére sülyed (hogy a saját
hajóinknak ne árthasson), gyakorlatoknál a géperő kihasználása után
a torpedó egészen a felszínre jön, hogy kihalászva, új lövésre használhassák. Megjegyzendő,

hogy egy torpedó nyolcz—tizenkétezer

koronába kerül.
A torpedó két egymással

ellenkező irányban forgó

csavarja

perczenként 800—1000 fordulatot tesz s másodperczenkint 12*5—
15 méter gyorsasággal
—

hajtja

a lövedéket.

A torpedó

kilövése

lancirozása — következőképen történik: A tükörsima torpedót

egész hosszában beletolják egy nálánál valamivel hosszabb hengerbe.
Hogy a torpedólövedék és a lancirozó cső között ne legyen nagy
súrlódás, a cső belső fala sínekkel van ellátva és ezeken nyugszik
a torpedó. A lancirozó cső felett közvetlenül és vele párhuzamosan
egy rövidebb és kisebb henger van alkalmazva. A két henger vékony
cső által áll összeköttetésben. Ebbe a rövidebb hengerbe

légszivattyú

segélyével levegőt szivattyúznak három-négy közlég nyomásig. A
torpedót még a lancirozó csőbe
hetven—nyolczvan

való

betolása

előtt

megtöltötték

körlég nyomású sűrített levegővel, a mely a

lövedék gépezetének mozgásban tartására szükséges. A lövedéken
több nyílás van, a melyek arra szolgálnak, hogy az ezen lyukakon
bedugott kulcsok segélyével állítsák be, azaz szabályozzák a lövedék
automatikusan működő alkatrészeit. A torpedónak felső részén egy
emeltyű van, a mely a lancirozó' csőbe való behelyezés alkalmával
a csőnek egy rövid bevágásába hatol; t. i. a mint beteszik a torpedót
a lancirozó csőbe, ez az emeltyű benyúlik a cső bevágásába.
már most ki akarják

lőni a torpedót, akkor megnyitják

Ha

azt a

szelentyűt, a mely az egymás fölött nyugvó két hengert összekötő
vékony csövön van; ebben a pillanatban a rövid hengerből a sűrített
levegő átmegy az alatta levő lancirozó csőbe és kitolja maga elől
az ottlevő torpedót.
Kitolás közben a torpedó kiálló emeltyűje visszacsapódik és
megnyitja

a légtartó szelepjét, mely a torpedóba

sűrített levegőnek

beszivattyúzott

a lövedéket hajtó gépbe való tódulását lehet
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ségessé teszi, minek következtében a lövedék gépezete már abban a
pillanatban működésbe jön, a mint a lancirozó csőből kitolatik.
A lancirozott torpedó egész hosszában egyszerre zuhan le a tengerbe,
illetőleg néhány métenryi mélységre (már a hány méternyi mélységre szabályozták a sülyedését) és aztán villámgyorsan — azaz
hogy pontosabban mondjuk: huszonöt—harmincz t. mértföldnyi
gyorsasággal — folytatja útját a czél felé, rendesen négy méter
mélységben.
A kilőtt lövedék útját könnyen lehet figyelemmel kisérni (mégpedig nemcsak nappal, hanem éjjel a villanyos fényszórók fényénél is). T. i. az elhasznált levegő mint buborék száll fel belőle a
víz színére, a csavarok által felkavart víz pedig mint fehér szalag
húzódik utána.
Ha az ember megfontolja, hogy egy négy cm. vastag aczélpánczél szétrobban már fél kilogramm dynamit elégséges, akkor
fogalmat alkothat magának harmincz vagy épen száz kilogramm
lőgyapottal töltött torpedó felrobbanásának pusztító erejéről.*
De nem olyan fekete az ördög sem, mint a milyennek festik.
A torpedó a fent mondottak szerint lehetetlenné tenné a további
[igeri ütközeteket. Nullával egyenlővé tenné a legóriásabb pánczélos
ajó elképzelhetlen erejét; feleslegessé tenne minden hadifortélyt
íés értéktelen fogpiszkáló értékére rántaná le a hajóorrnak húszezer
[kilogrammos aczélsarkantyúját, valamint nevetségessé tenne minden
[személyes bátorságot. Röviden: „valamennyi pánczélos hajó-keresffedő bezárhatná a boltját".
Mert — gondolná magában a franczia — mit ér nekem a
.Caiman", „Magenta", „Redoutable" vagy a „Terrible", a melynek
* Nem is említve a legutolsó években lefolyt orosz-japán háborút, a mely alatt
lEageri ütközetekben köztudomásúlag jelentékeny kárt tettek a japánok torpedói az
csatahajókban, bőven illusztrálják e torpedók borzasztó romboló erejét az oroszháborút megelőző khinai-japán háború alkalmával megtörtént óriási veszteségek
ók következtében. így pl. a khinai ,;Kau-Csing"-et szétrobbantotta a japán
auda" egyetlen torpedója; a „Yang-Vey"-t a japán „Csijoda" ; Vey-Hey-Vey
őjében pedig egy napon sülyesztették el a japán torpedók a khinai ,,Ting-Yuen"-t,
i--Yuen"-t, ,,Vai-Yuen"-t és a „Paoh-Fa"-t.
10*
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legkisebbikje is tíz-tizenkét millió koronába kerül (vagy legyünk
„modernek" és mondjuk: a „République", „Liberté", „Suffren",
a mélyeknek bármelyike huszonöt-harmincz millió koronába kerül),
ha egy olyan két-háromszázezer koronás kis naszád úgy röpít egy
olyan kis tökmagot a ,,Tonner"-em ellen, hogy azt sem mondhatom : ,,bickmague"!
Vagy pedig — mondaná John Bull — mit ér nekem az én ötven
darab pánczélos-tornyú-sarkantyús-casemattás hajóm; mit száz meg

LÖVEDÉK A KITOLÓCSŐBEN.

száz világjáró, rettegett fregattom, corvettem, ágyúnaszádom, ha
még az — oroszt sem dughatnám zsebre, néhány hitvány torpedója miatt?
És úgy is van. Jókai „örök békéje" nem lenne utópia (legalább
a tengeren nem), ha a torpedó nem lenne egy csomó „ha"- és
„de"-vel atyafiságban.
így például már maga a naszád, a mely a torpedót az ellenséges hajó közvetlen közeléből (ha lehet 300—400 méter távolságról)
kilövi, olyan komplikált kényes szerkezettel bír s a naszád személyzetére, a mely többnyire két tisztből, néhány torpedistából, kormányosból, fűtőből és gépészből áll, akkora közvetlen veszélylyel van
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összekötve, hogy csak hosszú tanfolyamokban gyakorolt tisztikar
és legénység képes vele bánni.
Hosszú ideig sok gondot okozott a torpedót lancirozó cső
elhelyezése, illetőleg hova-helyezése. A hajó orrán egyrészt nehéz
volt a csöveket helyszűke miatt beépíteni, mert naszád éles orrába
—

a mi a gyorsjárathoz

okvetlenül szükséges •— bajos volt a

csöveket kezelhető módon alkalmazni, másrészt pedig, attól lehetett
tartani, hogy a szintén gyorsan száguldó naszád utoléri és nekirohan
az előtte úszó tulajdon torpedójának. Nagy hátránya továbbá a
torpedónaszádnak, hogy a térfogata kicsiny, rendkívül erős gépe
pedig temérdek szenet fogyaszt. Ennélfogva kicsiny az úgynevezett
„működési köre", azaz: csak kevés ideig tartózkodhatik kikötőn
kívül, és minduntalan rászorul az ,,anyahajóra", a mely szénnel,
gépolajjal

stb. táplálja. Nagy hátránya az is, hogy eredményes

támadás — úgy éjjel, mint nappal — csak azon esetben valószínű,
ha egyszerre több naszád támad meg ugyanegy hajót, mert ezáltal
annak úgy a tüzelése, mint a fényszórók használata a legnagyobb
mértékben megoszlik. Aztán a torpedónaszád gyorsaságának biztosítása érdekében a legvékonyabb anyagból készül, tehát kényes,
törékeny jármű, mely aránylag csekély hullámjárás mellett már
nem állja a tengert és fegyverét sem képes használni, csak ha
sima a tenger. Az ellenséges hajók pedig nem akkor jelennek meg,
mikor a torpedónaszádoknak kedvez az időjárás.
Aztán csak tessék egy kissé elképzelni, minő élet az, napokig,
sőt hetekig élni egy járművön, a melynek nagy részét elfoglalja
a lövőállomás (lancirozó csövek) és a lövedékek, a másikat pedig az
aránylag túlerős gépek, a kőszénkészlet, a kazánok, a néhány napra
való élelmiszer, az ivóvíz stb. Továbbá a naszádnak folytonosan
zakatoló, idegessé tevő remegése, a gyorsan járó gépeknek e legkellemetlenebb tulajdonsága;

benn a naszádban pedig nyáron a

tikkasztó hőség, télen a dermesztő hideg, pihenés és mozgásra alig
számba jövő tér; fenn pedig a gyors menet által hullámok örökösen
átcsapó sós-keserű vízsugara

örökös átnedvesedést és ezek révén

csúzos bántalmakat okoz a rajta levő személyzetnek, hozzá még
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a rossz táplálkozás, a minimális nyugalom stb. Mindezek, az élet
legszerényebb igényű kényelméhez kivánt szükségleteket tökéletesen
kizáró hátrányok olyan eltűrhetetlen kháoszszá egyesülnek, hogyannak
jellemzésére legtalálóbb egy franczia tengernagy megjegyzése: „A
jövendő torpedóütközetet az nyeri meg, a kinek a legerősebb

—

idegei lesznek!"*
Nagy hátrány továbbá, hogy a torpedó szerkezete olyan végtelenül komplikált és kényes szerkezetű. Sokkal több pánczélos hajó
menne tönkre, ha az irányzásánál egy milliméternyi hiba nem válnék

TORPEDO A KILÖVÉS PILLANATÁBAN,

négy-öt- vagy hatszáz méter távolságban olyan tévedés-chimborasóvá,
hogy kevesebbet árthat a „Jakab Imre-féle mozsárágyúnál" és ha
nem lennének erős sodronyhálóink, párhuzamosan a hajó hosszoldalával kifeszítve, a melyeket ha szét is tép a torpedó, a hajó sértetlenül marad.
Szigorúbban véve a dolgot, ezek a sodronyhálók inkább arra
szolgálnak, hogy megakadályozzák a torpedó elsülését. A torpedó
— a mint láttuk — azáltal sül el, hogy a hegyén levő mozgatható
szeg, kemény tárgyhoz ütődéskor felrobbantja a torpedó elején elhelyezett lőgyapotot. Ha azonban a lövedék úgy megy neki valamely
A franczia tengernagynak ez a szellemes megjegyzése talán sohasem bizonyult
annyira igaznak, mint a legutolsó nagyszabású tengeri ütközetek alkalmával, a mikor
az enervált oroszok fölött olyan fényes győzelmet arattak a japán — idegek.
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tárgynak, hogy nem a csúcsán levő három kar egyikével — tehát
nem a szöget visszatoló szerkezettel — ütődik beléje, akkor ez a
szeg nem robbanthatja fel a lőgyapotot. Már pedig a kifeszített
sodronyháló esetében, a metynek pláne nagy szemei vannak, sokkal
több a valószínűség,

hogy a torpedó nem a vékony drótot fogja

A KILŐTT TORPEDÓT KIHALÁSZSZÁK ÉS A HAJÓRA EMELIK.

találni valamelyik karjával, hanem igenis: a csúcsával belejut épen
valamelyik hálószembe. Ilyen esetben tehát nem sülhet el, hanem
— az ellenség szépen kihalászsza a ,,hálóba került" foglyot.*
Máskülönben pedig elég sok baj van a „védő-sodronyhálókkal".
A míg a hajó valamely öbölben le van horganyozva, vagy igen
* Ezen sodronyhálók ellen kezdetben — nagy ravaszul — két egymás alatt
•szó torpedót használtak, a melyek közül a felső a sodronyhálóba akadván alatta levő
sokkal mélyebben járású lehetővé tette volna, hogy a háló alatt az összekötött sodronykötél által kényszerítve a hajó oldalához verődjék és felrobbanjon. Ezt azonban — mint
teljesen eredménytelent — csakhamar annyiba hagyták.
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lassú tempóban halad künn a tengeren, addig meglehetős biztosítékot
nyújt. A mint azonban gyorsabb menetbe megyén át, a dróthálók
kiemelkednek a vízből és csupaszon hagyják a hajó vízalatti részeit.
Azonkívül pedig természetesen nagyban csökkentik — az ellenállás
folytán

—• a hajó

menetét,

megnehezítik

annak manőverező

TORPEDÓ-NASZÁDOK ELLEN ALKALMAZOTT GYORSTÜZELŐ-ÁGYÚ.

képességét. Továbbá nagyon gyorsan rozsdásodnak, tehát törnek a
lánczszemek, a tartókészülékek pedig minduntalan szakadnak és
törnek a rendkívüli nagy teher alatt.
Végtelenül veszedelmessé válnék továbbá a torpedó, ha nem
lennének

különböző

szerkezetű

gyorstüzelő

revolverágyúink,

a

melyekkel valóságos golyózáport lehet a közeledő naszádra zúdítani:
vagy pedig, ha éjjeli támadás esetére hajóink nem lennének órás;
fényszórókkal felszerelve, a melyek erős fény nyel világítják be a
sötét tengert ezer méternyire, sőt nagyobb távolságra is.
Szemmel látható tehát, hogy a mindenesetre rendkívül genialis
szerkezetű támadó fegyver ellen éppen olyan genialis védszereink
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vannak. A torpedó rettegett és veszedelmes ellenség lesz ugyan
mindig, hanem azért: erős várunk nekünk a — pánczéloshajó.
És hogy jövőre kizárólag a torpedóharcz uralná a tengeri ütközeteket,
a milliókba kerülő pánczélos hajók pedig a lomtárba kerülnének,
azt megczáfolták az utóbbi évtizedben lezajlott tengeri ütközetek,
a melyekben mindig a nagy csatahajók döntöttek.

Nem könnyen képzelhető a tengeren végrehajtható manőverek
között megragadóbb és érdekesebb művelet, mint az éjjeli torpedótámadás. Nézzünk végig eg}^ ilyet. — —
Az úgynevezett „anyahajó", mely a kis torpedónaszádok számára felszerelést, — kőszenet, olajat, tartalék-torpedókat, műszereket a gépek rögtöni kijavítására, hosszabb időre való élelmiszereket a naszád személyzete számára, továbbá néhány ágyút az
esetleg megtámadott naszádok védelmére — visz magával, csakugyan megérdemli az „anya" nevét. Ámbár tizenhat mértföldnyi
gyorsasággal követi kis védenczeit „pajkos" játékukban, azért mégis
azt a benyomást kelti a gyorsan ide-oda iramló naszádok között,
mint valami lomha czet, a melyet, míg a napon sütkérezik, pajzán,
fürge delfinek vesznek körül.
A „kisdedek'' meg vannak „szoptatva" — kőszénnel, olajjal s
néhány darab torpedóval. Elhagyják jól fedett rejteküket, valamely
mélyen benyúló szirtfok sötét partját. Óvatosan, mondhatni nesz
nélkül, de gyorsan, mint a villám, ide-oda czikázva keresik, fürkészik az ellenséges pánczéloshajót. A sötét végtelenségben nincs egy
pont, vagy valamely fény, a mely útjoknak irányt adhatna.
Nem találván az ellenséget, visszafordulnak s jelentik a „mamának", hogy „ott fenn" nincs senki, semmi, legfölebb egy talián sóner,
egy angol kőszénszállító, meg egy szerény „Lloyd". Az ellenfél valószínűleg dél felé húzódott vissza. „Tehát előre, dél felé."
A sziklás parthoz • közel tartva magukat, gyorsan metszik éles
orrukkal a sötét hullámokat. A messze távolban fénypontot pillanDr. Gáspár F . : A föld körül. IV.
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tanakmeg. Vájjon mi lehet: világító-torony fénye-e? Nem az. Annak a
fénye nagyobb, erősebb és azonkívül az kisebb-nagyobb időközökben
felvillan szép, halványpiros fénynyel . . . Csillag? Az sem. A fény
egészen közel van a tenger színéhez, félárbocz magasságban. Ez
csakis a keresett ellenség vezérárboczára felvont jelzőlámpa fénye lehet.
Tehát előre, hajrá. Tényleg, a mi hajónk volt a keresett ellenség.
Ködben, lőporfüstben, vagy nagyobb sötétségben a naszádok
bizonyára veszedelmesen közel juthattak volna hajónkhoz. Most
azonban a hajóormon álló őrszem sastekintete, vagy talán éles hallása
észrevette a nyílsebesen közeledő sötét árnyakat és megadja

a

vészjelt:
— Torpedók elől, jobbra!
Kürtharsogás, éles fütty riasztja föl a legénységet. Fegyvereiket
kapkodják

és a hajó jobboldali

pereméhez állva, védő

állásba

helyezkednek. A mitrailleusöket beállítják, megtöltik és aztán e sistergő röppentyűvel, a melynek pattogatva szétbomló száz meg száz
csillagánál pillanatra észre lehet venni a támadó naszádokat

—

tudatják a többi hajókkal a támadást.
A naszádok meglassítják futásukat és a sűrű sötétség védelme
alatt igyekeznek valamiképen hajónk közelébe jutni.
Ekkor hirtelen, mint sötét felhőkből a villám, két hatalmas
fénysugár csap le a fekete hullámokra, kísérteties fénynyel világítva
be a tengert, mintegy ezer méter távolságban a hajó körül. Mint
sötét szobában a szűk nyíláson belopódzó napsugár parányjai, úgy
forrongnak, hömpölyögnek és emelkednek a fényszóró villanyos fénysugarainak miriádjai, a tizenöt méter széles fényszallagban. Ijedve,
vijjogva kóvályognak a sirályok a sohasem látott tünemény körüL
A közelben veszteglő bárka babonás matrózai pedig káromkodva
vetik magukra a keresztet.
A torpedónaszádok síró bőgéshez hasonló sajátságos hangot
hallatva (a gőzsípon meg a „syrénen") és belátva, hogy észrevétlenül nem jöhetnek hozzánk olyan közel, hogy biztos eredménynyel
lőhetnék ki lövedéküket, nyílsebesen vonulnak vissza a fénysugarak
világító köréből, zeg-zugos vonalakban az ellenség körül.
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Mintha fecske üldözné a sast, vagy parányi egér az elefántot,
úgy kerülgetik, fondorkodnak az apró naszádok, be-befutva a hajónak meg nem világított része felé. Hasztalan, az óriási fényszórók
röpködve vetik ide-oda erős fénykévéjüket, óriási bűvös kört vonva
a sötét habokon a hajó körül.
Az egyik csónak könnyelmű vakmerőséggel átlépi ezt a veszedelmes bűvkört és a hajónk tatja felé vészen irányt. Ebben a pillanatban a mitrailleusökbői és kézi fegyverekből a lövések zápora
zúdul feléje, mely a naszádot visszakergeti, még mielőtt kilőhette
volna felénk torpedóját. Visszavonul társaihoz új terv megbeszélésére.
Hajónk óvatosan folytatja az útját. A naszádok azonban, miközben folytonosan hangoztatják panaszos, síró füttyüket, melyekkel a jobbra vagy balra való kitérést jelzik egymás közt, mint a
karvaly, makacs kitartással röpködnek a hajó körül, magasra csapva
fel körülöttünk a sötét hullámok fehér habját, a mely mint olvasztott ezüst ragyog a villanysugár szende fényében. A szakadatlan
fegyver-pattogás és gyorstüzelőágyú ropogása, a megvilágított sűrű
lőporfüst, a kisértetszerü halvány arczok, a szaggatott vezényszavak
s köröttünk a végtelen néma magány: tüneményes, fantasztikus szép
látványt varázsolnak elénk.
A naszádok még néhányszor ismételt eredménytelen kísérlet
után most már véglegesen visszavonulnak előbbi rejtekükbe, szerencsésebb alkalmat várva be sikerültebb támadásra.
Hajónk ellenben, felhasználván a kedvező alkalmat — t. i. a
meglehetősen nyugodt tengert, a már működésben levő villanygépet,
a felszerelt mitrailleusöket — czéllövészetet tart.

Nehéz tutajszerű faalkotmányokra vitorlavászonból alkotott
gúla a czéltábla, a melynek a tetejére kanóczból meg olajból óriási
-nyílt lángú mécset kötnek s az egészet vízre bocsájtják.
A hajó, fényszóróinak sugarait a czéltáblára irányozva, lassan
távozik a mindinkább kisebbnek tetsző vászongúlától, a melynek felénk
11*
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fordított oldala mint fényes

ezüstlemez ragyog a reá eső világí-

tásban. Mintegy négyszáz méternyi távolságban esnek az első lövések, a melyek a czél előtt vagy mögött vágódnak a hullámokba s
magasra szórják fel a villanyfényben tündéries szökőkúttá változó
ezüstfehér habokat.
A hajó a gúlát kerülgetve folytatja útját, mindinkább nagyobb
kört vonva a czéltábla körül, a mely végre csak kóválygó, fénylő
pontnak látszik a hullámokon.
Lövés lövésre dördül. A czéltáblát a repülő golyók raja veszi
körül s beöntözik azt a tündöklő vízporral.
—

Rövid; magas; jobbra ment; talált; — hangzik minden

lövés után a megfigyelő szava. Minden matróznak (pattantyúsnak)
öt lövése van és valóságos matróz-ambicióval igyekszik valamennyi
a kevés lövés közül legalább egyszer „centrumba" találni.
Aligha esik valahol lövés nehezebb körülmények között, mint
a tengeren, a hol mozgó talajról mozgó czélra lőnek. A hajó jobbról balról inog, elölről hátra bukdácsol, rézsút dülöng; a czélpont
pedig hol eltűnik egy hullámvölgy mélyében, hol magasra szökik
az emelkedő hullámhegyen. Természetes tehát, hogy csak sastekintet
és rendkívüli „távolságérzék" segítségével lehet ilyen feltételek mellett biztos lövést tenni.
Bámulatos is az a gyakorlott biztosság, a melylyel a tengerészeti tüzérség a nagy ágyúkkal lő, s csak gyerekjátéknak tartja a
könnyű revolver-ágyúval történő czéllövést. A mi tüzérségünk különben is, mint a legkitűnőbbek közé tartozó, van elismerve az egész világ
összes hadseregei előtt. Olyan tüzérség és olyan „tűzfegyelem", mint
az osztrák és magyar hadseregben, talán egyetlen nemzet hadseregénél sem található. Hogy a tengerészeti tüzérségünk ebben a tekintetben felülmúlja

a szárazföldit, —

ságos helyi viszonyoknak

a mi azonban csak a saját-

tulajdonítható, —

azt mutatja az itt

leírt példa.
Hajónk

mindinkább nagyobbítva

körét, végre mintegy ezer

méternyire van a czéltól. A „talált" kezd ritkulni, ellenben gyakoribb az „előtte".
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— Egy tallért kap, a ki lelövi a mécset, — biztatja a tüzértiszt a lövészeket.
Az ágyú előtt álló matróz erre a biztatásra még jobban összehúzza a bal szemét, a jobb lábát messze kinyújtja,

hátratett bal

kezével majdnem a jobb zsebét érinti, a fejét pedig most már egészen behúzza meztelen vállai közé. -— Tudniillik: „comprimáltan"
czéloz. Lő; de a lámpa halvány fénye tovább lobog; kisért és csábít.
— Fijol d'un can ! — mondja egy másik, odaállva az ágyú
elé és czéloz. Lő egyszer: csak ,,talált", de a lámpát nem lőtte le.
Lő másodszor: megint „talált". Lő harmadszor és abban a pillanatban egy fénynyel kevesebb van a tengeren és egy tallérral több
a mali zsebében.

HATODIK FEJEZET.

CZÉLLÖVÉS A NYÍLT TENGEREN.
Messze künn a nyilt tengeren, távol az olasz és isztriai partok
valamely kikötőjéhez vezető utaktól, a hova tapasztalat szerint csak
ritkán téved egy-egy kalimbázó vitorlás brigantin vagy sóner, halvány fényben törnek meg a szemhatár fölé emelkedő nap sugarai e
mozdulatlanul álló hajórajnak bogárfekete bordáin.
A hatalmas aczél- és vastömegek, a melyeket a vizi

Eiffelek

vasgyúró lángesze impozáns és mégis formás pánczéloshajókká alakított, rendetlenül, csaknem szana-széjjel feküsznek a gyöngén redő
zött víz tükrén. Hatalmas fehér sugarakban bocsátják ki kürtőjükön a fölösleges, nem használt gőzt, a mely sisteregve, idegesen jelzi,
hogy nehéz munka után a nyugalmat ismét nehéz és lázas munka
fogja fölváltani.
Ámbár még korán reggel van, — a mely időben máskor a
mindennapi fedélzetmosás teszi a hajókat kiállhatatlan tartózkodási
helylyé, — már élénk sürgés-forgás

van a hajó minden zugában,

kezdve fenn a mitrailleusökkel fegyverzett
legmélyebben

fekvő

lőporkamrákig.

árboczkosaraktól, le a

Különösen élénk

sürgölődés

van az ágyúk körül, a melyek a mai nap főszereplői lesznek.
Az árboczokon gyors egymásutánban váltakoznak a lobogójelzések, a melyek azonban ezúttal nem a szomszédos hajóknak,
hanem a hajórajtól mintegy kétezer méternyire fekvő csónak-rajnak
szólanak. A nagy számú csónakraj — ide-oda iramló fürge pontocskák — lázas munkával vannak elfoglalva.

CZÉLLÖVÉS A NYÍLT TENGEREN

87

Nag}' és meleg napra virradtunk. Ma lesz az egész hajóraj
együttes czéllövése. Rendkívül fontos nap, a mely nemcsak a tüzérségnek egyszerű vizsgálata, hanem próbaletétele a haditengerészet
legkiválóbb tényezőinek: ma a hajók maguk is vizsgálatot tesznek.
Az ilyen együttes czéllövés alatt tekintetbe vétetnek a komoly
ütközetben előfordulható és némileg előre kiszámítható összes esélyek és véletlenek. A tüzérségen kívül nagy súlyt fektetnek tehát
a pánczéloshajókkal nehezen kivihető taktikai műveletekre is, annak
összes evoluczióival, formáczióival és fordulataival. Az ilyen együttes czéllövés meggyőződésül szolgál a hajórajnak tökéletes harczi
készültsége, annak czéltudatos és biztos együttműködése, továbbá
a kitűzött feladat határozott és pontos kivitele felől.
A czéltáblákat — mintegy nyolcz méter magas és a talpuknál
éppen olyan széles vitorlavászon-gúlákat, számra nézve tizenhat-tizennyolcz darabot, a melyek mindegyike egy-egy ellenséges
hajót ábrázol — úgy állítják fel párhuzamos sorban, hogy a sorban
egymástól 2200—2400 méternyire esnek. Az ugyanazon sorban
levő egyes czéltáblák közötti távolság pedig négy-ötszáz méter.
A sorok, valamint az egyes czéltáblák közötti távolság meglehetősen változatlan marad az egész idő alatt, részint mert a
gúlák talpai erős vasburkolattal vannak ellátva, a melyek meglehef
ősen állandó súlypontot nyújtanak, részint pedig azért, mert az
áram és a szél, a mely azokat eredeti helyükről továbbhajtaná,
valamennyit egyszerre és egyenlően hajtaná tovább.
A czéltáblák elhelyezése után a csónakok visszaeveznek hajóikhoz. A csónakokat a benne ülő legénységgel együtt fölvonják a
csónakdarúkra, a legénység szétoszlik az ágyúk körül és kezdődik
a gyakorlat. A következő perczben már ott leng a vezérhajó előárboczáriak vitorlarúdján a „parancs".
— Hajósodorba! Harczra fel!
A kilencz hajó, a mely előbb minden rendszer nélkül, egymástól egyenlőtlen távolságban szanaszéjjel feküdt, hirtelen olyképpen
sorakozik, hogy minden hajóorr az előtte levő hajó tatjától négyszáz
méternyire fekszik. Az ilyen módon alkotott sor olyan szabályos.
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olyan jól fedett, mintha minta-ezred minta-szakaszából kilencz válogatott ember fedné egymást.
A vezérhajón megadott jelre felharsan a hajókon a kürtök
rivalgása

és a harsány vezénykiáltás. A legénység

eszeveszettül

fut. dübörög, kúszik, guggol a fedélzeten, az árboczokon, a lépcsőkön, a korridorban, a parancsnoki lakásban, a tiszti „carré"-ban*
—

a hol szintén néhány gyorstüzelő és egy „torpedó lancirozó

állomás" dicsőíti az Urat. — Kürtrivalgás, sípvisítás és vezényszó
minden zugban.
Az árboczokon csak úgy repülnek a jelző lobogók; az egyik
árboczon le, a másikon fel. Lázas zsibongás, lárma és zúgás mindenütt,
pedig a vezényszavakon kívül egy hangos szót sem szól senki.
A vezérhajó, az „Albrecht főherczeg", nyolczezer tonna súlyával
száguld a felkavart vizén s óriás sarkantyújával

magas hullámmá

veri fel a tajtékzó habot. Sűrű, fekete füst gomolyog ki széles
kürtőjén, a melyet részint az ellenkező irányból lengő szél, részint
pedig a gyors futás lecsap a fedélzetre.
Utánunk** négyszáz méternyi távolságban a még hatalmasabb
„Custozza", az előrésze félig eltemetve az orrával felvert

fehér

tajtékban, fönn pedig elborítja a sűrű füst, a melyet két kürtőjén
dob ki magából.
cc

A „Tegetthoff"-nak, a „Don Jüan de Austria -nak, a „Prinz
Eugen"-nek, meg a többi hajókból csak az árboczok csúcsai látszanak ki. A többi részüket elfedi magas „Custozza" hatalmas teste.
A czéltáblákból alkotott sor közelébe érve, a vezérhajó gőzerővel

kezelt

kormányának

hatása

alatt gyönyörű

fordulattal,

csaknem derékszög alatt, a czéltáblákból álló sor közepébe kanyarodik, oly módon, hogy a hajó két oldalától a jobb és bal oldalra
eső czéltáblák most ezeregyszáz-ezerkétszáz méternyire esnek.
A megtöltött ágyúknál feszült figyelemmel álló legénység nagy
dübörgéssel és lánczcsörgéssel irányítja a csöveket a mindinkább
* A tisztek közös szalonja, a mely egyúttal étterem is.
** Azért mondom kissé szerénytelenül: utánunk, mert én — e sorok írójf —
az itt leírt manőverek alatt az ,,Albrecht főherczeg"-hajón voltam szolgálatra beoszt*

MODERN
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közeledő czél felé, míg a főpattantyús, a kinek a szobor nyugodtságával kinyújtott karján legkevésbbé sem látszik meg a belső
izgalom, visszafojtott lélekzettel áll a harminczezer kilogramm súlyú
ágyúcső mellett, várva a parancsnoki hídról a tüzelés megkezdését
jelző csengetést.
A vezérhajó, mintha csakugyan két sor ellenséges hajó közé
került volna, még gyorsabban száguld, zúgva és zihálva.
Végre megszólal az ágyúütegben a csengetyű és a kürt. Abban
a pillanatban megindul az „Albrecht" huszonnyolcz ágyújának fülrepesztő dörgése. Nyolcz darab 26 cm. kaliberű Krupp-, hat
9 cmteres és két 7 cmteres bronzágyú, továbbá tizenkét mitrailleuse
és revolverágyú csaknem egyszerre, ugyan egy pillanatban szólalnak meg.
Legelőször a kotnyeles mitrailleuse-ök és gyorstüzelőágyúk szólalnak meg metszőén csengő rövid pukkanásukkal s hirtelenében
kisebbszabású záporesőt vernek fel a czéltábla körül. Rögtön utánuk
felhangzik a bronzágyúk hosszan csengő éles dördülése; a lövedék
zúgva és sivítva csap le a czél közelében, kis szökőkúttal jelölve
meg a helyet, a hova leütött.
És csak most dördül el az öreg ágyúk fülrepesztő tömbölése,
amely éppen olyan leírhatatlan, mint elképzelhetetlen annak, aki ezt
nem hallotta. A hatalmas löveg láthatóan * röpül a czél felé és a
lövést megfigyelők már a löveg röpte alatt alkothatnak véleményt
arról, vájjon találni fog-e vagy sem. A lövés után kiomló sűrű
sárga füst pillanatra elföd mindent. De csak egy pillanatra; addig
tudniillik, a míg a teljes gőzerővel rohanó hajó kiér a füstfelhőből,
a mely kis ideig úgy fekszik ott a víz felett, mintha tengeralatti
kráter dobta volna ki magából.
A hatalmas lőportömeg robbanása oly erős, hogy az exponáltabb
helyeken állókat leveri a lábáról és a vaskapcsokkal lezárt ujjnyi
vastag hajóablakból néhányat szétrepeszt.
* A 15 cm-nél nagyobb átmérőjű ágyúk lövedékeit hátulról nézve a levegőben
'látni lehet. Érdekes, mikor összesített tűznél az egyik oldal összes ágyúinak lövedékei
•{.egymáshoz mindinkább közelednek és a czélnál gyakran összeütődnek.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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A százhetven kgr. súlyú

lövedék zengő bugással

hasítja a

levegőt és lecsapva a czél közelében, csaknem tíz méter magas
vízoszlopot dob fel maga után. A vízoszlop mint valami szökőkút,
millió és millió színekben-ömlik vissza a tenger hullámaira, míg
a lövedék visszadobva a víz ruganyos erejétől, új ívet ír le a levegőben: Aztán mintegy ötszáz méternyire ismét lecsap, új szökőkutat dob fel, a mely játékot még néhányszor ismételve, végre
eltűnik messze a láthatáron.
A vezérhajó ezalatt tovább vágtat a czéltáblák sorai között s
a második pár czéltáblához érkezik, miközben a második hajó — a
„Custozza" — az első pár czéltábla közé jut. Most már duettben
folytatódik az előbbi solo.
A „ Custozza"-ból nem látszik ki egyéb, mint két oldalán a
sűrű fehéres-sárga lőporfüst, közepén a két kürtő gomolygó fekete
füstjével, az orrán pedig a tajtékozó fehér hab, amely csaknem felcsap a horgonylánczok nyílásáig.

.

Az „Albrecht" folytonos lövések, még p e d i g — hogy a czéltáblák közötti rövid utat lehetőleg jól kizsákmányolja — rendkívül
gyors tüzelés között érkezik meg a harmadik czélponthoz, míg a
„Don Jüan" — a harmadik hajó — az első czélhoz ér és szinte
megkezdi a heves tüzelést.
így megy tovább, míg végre bekövetkezik az a pillanat, a
mikor mind a kilencz hajó a sorokon belül lévén, egyszerre ugyanegy időben dörögnek összes ágyúikkal.
A levegő megrendül a lövések rettenetes nyomása alatt. Siketítő zajjal zúg, sivít, fütyül és cseng a tömérdek lövedék a kénszagú, fojtó füsttel telített evegőben — és messze le, a meddig a
szem ellát a végtelenségben, nem látható egyéb, mint a lövedékek
által fölvert vízoszlopok ragyogó szivárványos

szökőkútja.

A vezérhajó kiérvén a sorokból, még kis darabig teljes erővel
folytatja útját, hogy helyet adhasson az utána következőknek. Ekkor
bevárja, míg a többiek is kiérnek a sorból, a mire aztán az eddig
szigorúan megtartott rend és pontosság ismét meglazul. A tétlenül
veszteglő hajók, a biztonsági szellentyűkön felszálló

gőzoszloppal
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olyanok, mint mikor az idomított trachéni mének megfeszítő produkció bevégeztével saját kényük-kedvük szerint prüszkölnek és
kapálnak a porondon, de uruknak egyetlen pillantására készek újabb
pr.oductiót megkezdeni.
Rövid pihenés után csakugyan újból kezdődik az izgalmas és
fáradságos gyakorlat, a mely rövid időközökben még néhányszor
ismétlődik.
Néhány óra lefolyása után, részint takarékossági szempontból,
részint pedig, mert a czéltáblák nagyon megrongálódtak és a sorok
is nagyon megbomlottak, a nem mindennapi gyakorlatnak vége
van. Főképpen pedig takarékossági szempontból. Szem előtt tartandó
ugyanis, hogy a nagy ágyúkkal való lövöldözés nagyon drága
mulatság, még akkor is, ha úgy, mint most csak „játékból" lőnek,
így például a 3O5 cm. kaliberű ágyúnak a lövedéke 260 koronába
kerül, az egyszeri lövéshez szükséges lőpor 150 koronába, a nagy
kaliberű ágyúk különben is száz lövésnél többet nem bírnak el,
tehát használhatóságuk megóvására való tekintettel is takarékosnak
kell lenni a lövések számával.
A hajóraj rövid ideig tartó taktikai gyakorlatok után délnek
fordul, hogy előkészüljön valamely más irányú és más feladatú
összgyakorlatra. — — —

12*
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MENTÉS A TENGEREN.
„Matróz

a tengerben!" Tengerészetünk német műnyelvén:

„Mann über Bord!"
Ez a vészjel hangzott el egy kora délutánon Korvettánk fedélzetén és mint futótűz hangzott szájról-szájra

a rémkiáltás: „Mann

über Bord!"
Hajónk — a „Zrínyi" — vitorlával haladt. Utunk Malta-szigetéről Sicilia alatt a Joniai szigetcsoport gyöngye, Zante felé vezetett. A meglehetősen állandó és erős délnyugoti szél — a Sirocco —
nyomása alatt duzzadtan hordott valamennyi vitorla és a Korvetta
a vitorlák nyomása által erősen bal oldalára dűlve, libbenve és himbálózva siklott tova a gyengén tajtékzó szürke hullámokon.
A nehéz munkában kifáradt legénység —

éppen ebéd utáni

idő lévén és olyan napon, a melyen nehéz vitorlamanővereket gyakoroltunk — lehevert a fedélzeten az árboczok körül, a kötéltekercsekre és az ágyútalpakra. Aludtak vagy tűnődtek és álmodoztak.
Hogy miről, annak csak az Isten a megmondhatója, meg a matróz.
Lenn az ágyúütegben két ágyú közt ült egy függő asztalnál
a szolgálattól éppen szabad tisztikar és fekete kávé meg szivarfüst mellett tárgyalta azon themák egyikét, a melyeknek a föltevésében és konok megvitatásában hosszú időkre a nyílt tenger magányának kitett hajók tisztjei genialis tehetséget fejtenek ki.
Az ágyúüteg túlsó oldalán — a baloldalin — két függőasztal
köré csoportosulva ült a fiumei hadi tengerészeti-akadémiának mintegy
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harmincöt-negyven fiatal növendéke, akik a tanévet bevégezvén, jelenleg először voltak tengeren.
Ezeknek az utaknak az a főczélja, hogy évközben nyert elméleti
ismereteiket künn a nyilt tengeren a gyakorlatban érvényesítsék.
Ezen okból az otthon beczézett fiúk éppen olyan szolgálatokat tesznek az árboczokon, az ágyúknál és a kormánynál, mint akármelyik
közmatróz. Másik czélja pedig az, hogy megismertetve velük a
tengerésznek változatosságokban és akárhányszor benyomásokban
gazdag életét, megkedveltessék velük a küzdelmekben és nélkülözésekben is gazdag tengerészéletet.
Víg csevegéssel, pajkosán és léháskodva ülnek az asztal körül.
Az egyik résznél a vígság és pajkosság álarcza alól kirí a még
meg nem szokott nehéz hullámzás által okozott rosszullét; a másik
résznek a szeméből olvasható ki a honvágy és néhánynak ott égett
még a mama csókja a széltől kifújt homlokán, a melylyel a szerető anya szívdobogva búcsúzott el először tengerre szálló gyermekétől. — — —
A mint először hangzott el a hajó előrészén a vészkiáltás:
„Mann über Bord!" már talpon állt az összes személyzet. A matrózok futva, kúszva, dübörögve rohannak a fedélzeten és az árboczokon kijelölt helyükre. A meredek kötélhágcsókon bámulatos
gyorsasággal kúsznak fel a vitorlarudakra. A vezérárbocz óriási terjedelmű vitorlái közül a felsőket lebocsátják a vezértörzs-vitorlát
pedig felvonják, míg a fő és hátsó árbocz vitorláit a szél irányával
ellenkező oldalra fektetik. Ugyanekkor a hajó a szél iránya felé
fordított kormánylapát behatása alatt félkört írva le, orrával szembe
fordul a szél irányának. Tudniillik: igyekeznek a hajót megállítani vagy
legalább meglassítani menetében. (Tengerészetünk német műnyelvén:
„beidrehen".)
A hajóhídon álló őrtiszt, a kinek a vezényszavára történnek
mindezek a complikált műveletek — a lakásában tartózkodó parancsnok csak egy-két perczczel később veheti át a vezényletet — már
a vészkiáltás pillanatában ledobta a hajóhídon felfüggesztett két mentőgyűrűt a hullámok által a hajó mellett tovasodort szerencsétlen felé
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és ugyanabban a pillanatban bocsátotta le a hajó leghátulsó részén
álló őrszem az ott elhelyezett mentőkészüléket. Ennek a készüléknek vízrebocsátására elegendő, ha az ott álló őr — és kizárólag
erre a czélra ott álló őr — egy kis fogantyút megránt. Ugyanezzel
egyidejűleg, azaz a mint a vészkiáltás elhangzott, nyolcz matróz egy
altiszt vezénylete alatt felugrik a hajó párkányára és onnan át a
darukra felkötött mentőcsónakba, hogy azt a vízre bocsássák.
Míg a többi nagy csónakok részben a hajó fedélzetére vannak
beemelve vagy pedig a hajó párkányán darukra vannak biztosan
odakötve, az egyik mentőcsónak, csak olyan módon van megerősítve, hogy a veszély pillanatában rögtön vízrebocsátható legyen;
másrészt azonban elég biztosan arra, hogy a hajó himbálózása által
szét ne zúzassék, vagy pedig, hogy a hullámok le ne sodorhassák
onnan. De bármily geniálisan van ez a csónak megerősítve, a vízrebocsátása minden körülmény között néhány perczet vesz igénybe,
kivált ha olyan alkalommal, mint jelenleg is, az erős hullámzás és
a hajó hánykolodása miatt a legnagyobb óvatossággal kell eljárni.
Máskülönben a kis csónak forgácsokká törnék lebocsátáskor a hajó
bordáin, vagy pedig ha már el is érné a vizet, akkor szétzúznák
a hajóhoz verődő hullámok.
Ámbár a mi vasszigorú fegyelemhez szokott és e mellett a
matrózt annyira jellemző önálló gondolkozásra képes derék legénységünk a meglepetés és izgatottság által meg nem zavart őrtiszt
higgadt és szabatos parancsaira mindezeket a manővereket a leggyorsabban és legszabatosabban végrehajtotta, azért a vízbeesett ifjú
az utána — és részben eléje — dobott mentőkészülékek egyikét sem
érhette el.
A hullámzás tudniillik nagy volt és e miatt az eléje dobott
mentőgyűrűk fölötte siklottak el, mialatt őt magát ugyanaz a hullám
maga alá temette. Az erős széltől hajtott hajó gyorsasága pedig
olyan nagy volt, hogy a vitorlák átfordítása után is egy darabig
még meglehetősen gyorsan siklott előre, mindig tovább és tovább
hagyva maga mögött a szegény vízbeesettet.
Miután az illető a hajó előrészéről bukott a vízbe, végigsiklon
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a hajó oldala mellett és így egy pillanatra belekapaszkodott abba
a

hosszú

kötélbe, a

melyen léczek

vannak

keresztülhúzva

és

a mely útközben állandóan lelóg a hajó hátulsó részéró'l arra a
czélra, hogy a vízbe bukott belefogózhasson. Bele is fogózott, de
csak egy pillanatra. Mert a mint a hajó az erős bukdácsolás következtében orrával mélyen a hullámokba fúrta magát, a hátulja annyira
kiemelkedett a vízből, hogy magasra fölrántotta magával a mentőkötelet
és kiragadta azt a kapaszkodó kezéből. A lebocsátott mentő-készüléket
pedig szintén elsodorta mellőle az ár meg a hullám. A szegény
fuldokló kínosan csapkodott maga körül. Hol magasra kapta egy
dagadó hullámhegy, hol pedig lesülyedt

a hullámvölgyek

zajló

örvényébe.
Ezalatt kitudódott, hogy ki a vízbeesett. Eddig erre nem volt
idő. És ez nem is szükséges. Elég volt annyit tudni, hogy egy embert,
egy valakit a hajó személyzetéből ért a baj, ennek a nagy háromszáz
főből álló családnak egyik tagját. Legyen az bárki: tiszt, matróz
vagy altiszt, az ennek a családnak egyformán kedves tagja, annak
az élete egyformán drága.
Növendék volt az elsőévesek közül, egy katonatiszt özvegyének
gyermeke, a ki most először járt a tengeren. Mialatt a hajó előrészén nézegette, hogy mimódon vannak ott a horgonyok lánczokkal
felkötve, mélyen áthajolt a korláton és egy hirtelen zökkenés következtében elveszítvén az egyensúlyt, fejjel előrebukott a vízbe, még
pedig olyan szerencsétlenül, hogy orrát és száját beverte a horgony kiálló széleibe. Azokban az időközökben, a míg a hullámhegy tetején a habzó tajtékból pár pillanatra kiemelkedett, látszott
is az orrából és szájából kiszivárgó vér, mely végigfolyt a kétségbeeséstől és a kínos gyötrelemtől eltorzult arczán. A vért ugyan
lemosta a következő hullám, de egyszersmind

maga alá temette

a szegény fuldoklót is.
E közben a csónakot vízre bocsátották. Csak perczek teltek
ugyan el ezalatt, de minden perez évszázadnak tetsző végtelenség volt.
A már szereposztáskor kijelölt nyolez matrózon és az altiszten
kívül én is a csónakba ugrottam, meg a hajómester, a mentési
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kísérletekben tapasztalt vén tengerész, a ki harmincz év óta barangolja a tengereket.
A könnyű kis csónak, mint hópehely a fergetegben, hánykolódott a magas hullámokon. A nyolcz matróz izmos marka alatt
ívalakúlag hajlottak meg a hatalmas evezők és gyors tempóban
távoztunk el a hajó mellől a fuldokló felé, a ki a hajótól ezalatt
mintegy hatszáz méternyire hajtatott tova.
ÜZ

elhagyott korvetta a csónakból nézve

himbálózó, zúgó

méhkasnak tűnt fel. A hátulján, a párkányon, a

kötélhágcsókon

meg a vitorlarudakon száz meg száz arcz volt egyetlen pont felé
fordulva. A matrózok mély morajából élesen kivált a növendékek
kétségbeesett gyermeki hangja. Ezeknek az ajkairól

egy

szó volt

különösen hallható, de ez az egy szó elég is ám ahhoz, hogy megdermeszsze az emberben a vért: „a czápák! a czápák!"
Ezek a bestiák, a teremtésnek e gyűlöletes

szörnyei

ugyanis

állhatatosán követték hajónkat több ízben és csak akkor maradtak
el rövid időre, ha lakomát tartottak az étkezéseink után a tengerbe
dobott hulladékokon. Ha ez a növendék csak egy órával előbb
vagy később bukott .volna a vízbe, akkor a vízbefúlás

gyötrelmes

agóniájától meg lett volna kiméivé. A mindig éhes czápák ugyanis
már a vízbebukás perczében megkönyörültek volna rajta.
Minél inkább távoztunk a korvettától, annál inkább elvesztettük
szem elől azt a pontot, a mely felé tartanunk kellett. Csónakban
ülve ugyanis a szemhatár már rendes körülmények között is nagyon
szűk. Hát még akkor, a mikor a zajló hullámok egészen

elfödik.

úgy hogy időnként még a hajót sem lehet látni, melyről lebocsátották.
és a mikor a hullámokról lesöpört csípős, sós hab minduntalan az
ember szemébe vágódik! Ez okból történik, hogy ugyanazon pillanatban, a mikor elhangzik

a vészkiáltás:

„Mann über

Bord!"

a többi mentőintézkedésekkel egyidejűleg egy erre már előzetesen
— ugyancsak a szerepek kiosztásánál — kijelölt matróz felkúszik
a hátsó árboczra, kezében két kis lobogóval, hogy onnan ezekkel
jelezze a csónakban ülőknek azt az irányt, a mely felé tartaniok
kell. Mert a hajóról szócsővel a csónakra kiáltani úgyis hasztalan

(DEWANT A. FESTMÉNYE UTÁN.)

„SÜLYED A HAJÓ! MENEKÜLJÜNK!"
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lenne. Foszlányokká tépi azt a kiáltást a zúgó szélvész és elnyomja
a hullámok mennydörgése.
Csónakunk a fuldokló közelébe ért. Most már ritkábban jött
a víz színére, karjának csapkodása is erőtlenebb volt. Csak a vér
szivárgott még folytonosan az elkékült arczból.
Már alig voltunk tőle két-három csónakhossznyira. A nyolcz
matróznak patakként folyt homlokáról és arczárói a verejték. A ké
altiszt pedig rekedt hangon kiabálta nekik a buzdító, biztató nógatást.
Alig csónakhossznyira tőlünk — a midőn a csónakmester már
a csónakkampóval akart a szegény fiú után nyúlni — hirtelen
eltűnt szemeink elől. A víz alá sülyedt.
Mi ketten, én meg az öreg, a csónak fedett orrára ugrottunk,
utána nyúltunk a vízbe vállunkig, megragadtuk az ingénél fogva
és beemeltük a csónakba. Élettelennek látszott. A test jéghideg
volt, az arcza és az ajka el voltak kékülve. A vérzés persze már
megszűnt; hiszen a szívverése sem volt érezhető.
Megfordultunk a csónakkal és a korvetta felé eveztünk, a melytől
most mintegy ezer méterre lehettünk. Az életrehozó kísérlettel
perczet sem volt szabad késnünk. Hozzá is fogtunk rögtön, még
pedig nehéz körülmények között.
Kis csónakunk ugyanis — parányi pont a fehér tajtékos végtelenségen — mint dióhéj hánykolódott a hullámokon, a melyek
minduntalan átcsapdostak felettünk. A matrózok közül csak hatan
evezhettek, miután a hátulsó evezőpadra az élettelennek látszó
gyermeket helyeztük. Az altiszt a kormánynál ült; két matróz tartotta a fiút, a hajómester pedig az életrehozatalban segédkezett.
A különben is eszeveszettül hánykolódó kis csónak még erősebb
ingásba jutott a mi heves mozdulataink következtében.
Ezer méteres utat tenni hullámzó tengeren különben sem tartozik a magasabbfokú gyönyörök közé. De ilyen csónakban, hasonló
körülmények között az életet visszahozni, a mely még olyan fiatal,
olyan reménydús, a melyhez annyi szeretet és annyi felelősségérzet
fűződik, mint ennek a gyermektengerésznek az életéhez, akkor bizony
minden perez egy örökkévalóság.
Dr. Gáspár F. : A föld körül. IV.
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A hullámzúgással összefolyó moraj, a melyet az árboczokra
meg a párkányra felkúszott legénység örömrivalgása és hurráhkiáltása idézett elő, tudatta velünk, hogy a hajó közelébe értünk.
Most már csak egy nehézséggel kellett még megküzdenünk.
Tudniillik, hogy a mentőcsónakot — magunkkal együtt — ismét
felvonják a darukra. Nagy vigyázattal kellett eljárni és óvakodni
kellett a hajó oldalával való gyöngédtelen érintkezésektől. Hála a
matrózok rendkívüli ügyességének, a mely a tengerészeknél veszélyekkel való küzdelmekben, úgyszólva ösztönné van kifejlődve —
ez is sikerült. A csónak néhány perez alatt fenn volt a darukon
és csaknem ugyanazon perezben nyitotta fel szemét a szegény
megkínzott gyermek mély sóhaj kíséretében. Hogy ez a sóhaj
mennyire megkönnyebbítette a mi szivünket, az képzelhető.

Ennek a mentési módszernek és az első segélynyújtásnak
azonban csak akkor van sikere, ha a viszonyok ilyen j— kedvezőek.
Mi történik azonban nehéz viharok alkalmával, a mikor az
óriási hullámokra való tekintetből a mentőcsónakot abszolúte nem
lehet, nem szabad vízrebocsátani, a midőn a vízbeesett embert már
az első perezben megbénítják a hullámok? Mert megjegyzendő,
hogy ámbár sokkal könnyebb a tenger vizében úszni, mint az édesvízben, •— a tengervíznek magasabb fajsúlya következtében, — azért
az erősen hullámzó tengeren úszni rendkívül nehéz és nagyon
hamar kimerítő.
Vagy mi történik éjjel, a midőn a helyzet még borzasztóbb.
A sötétség még a szerencsétlenségben is olyan, mint a rossz lelkiismeret: nyom és zsibbaszt. Az éjjeli viharok sokkal nehezebbeknek
és rémesebbeknek látszanak, mint a nappaliak, habár a vihar nem
mindig fokozódik a sötétség beálltával. Mindazonáltal éjjel a kötélzet
zúgó bőgése rémesebb, a vitorlák suhogó csapkodása kisértetiesebb
és a hullámok zúgása ijesztőbb, mint nappal.
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Ha ilyenkor ér valakit a szerencsétlenség, az többnyire veszve
van a fokozott mentő intézkedések ellenére is, a melyeknek végrehajtása — mint láttuk — másodpercznyi habozás nélkül történik.
De ilyen viszonyok között csónakot a vízre bocsátani nem is
istenkisértés, hanem egyenesen oktalanság lenne. Mert egy emberélet megmentéséért — a minek a sikere a legnagyobb mértékben
valószínűtlen — még nyolcz vagy tíz embernek az életét biztosan
feláldozni, azt nemcsak hogy nem követeli a törvény — sem a
katonai, sem a morális — de sőt határozottan tiltja az egyszerű
józan ész.
Pedig a mentőcsónak fel van szerelve mindazokkal a kellékekkel, a melyekkel az emberi találékonyság és lángész járművet felszerelhet, a mely arra van hivatva, hogy emberéletet
mentsen ki a háborgó tengerből. A mentőcsónak ugyanis meglehetősen nagy, erős, biztos és e mellett könnyű. El nem sülyedhet,
mert kettős falai elszigetelt rekeszekre vannak beosztva. Ha szét
s törik, az egyes darabjai úsznak a vizén. A kormánya nehezebb,
mint más rendes csónaké, egyrészt azért, hogy a könnyen épített
alkotmánynak biztosabb fekvést adjon, másrészt pedig, hogy biztosabban lehessen vele manőverezni. Köröskörül kötélfogantyúkkal
van ellátva; ha a csónak felfordul és a benne ülők a vízbe esnek,
ezek belekapaszkodhatnak ezekbe a fogantyúkba és ismét felegyenesíthetik a csónakot. A legénység pedig széles parafaövekkel van
ellátva, a melyek segélyével az ember napokig képes magát a víz
színén fentartani.
A csónak fenekéhez három tartány van odaerősítve; az elsőben
vóvíz van, a másodikban rum, a harmadikban pedig néhány napra
való kétszersült. Ez a készlet arra az eshetőségre van elhelyezve,
ha a csónak a kiszámíthatatlan viszonyok következtében napokig
nem térhetne vissza a hajóra.
Jóllehet a mentőcsónak — mondhatni — ilyen tökéletes alkoiású, azért az előbb említett súlyos körülmények következtében
mégis megtörténhetik, hogy nem lehet vízre bocsátani.
Ilyen körülmények között az egyedüli mentőeszköz a fentebb
13*
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említett mentőkészülék, a mely a vízbeesett embernek, utolsó szalmaszálúi szolgálhat.
Ez a készülék a hajó tatján függ és ott olyan könnyedén van
megerősítve, hogy gyenge kézrántás elegendő ahhoz, hogy rögtön
a vízbe hulljon. Hogy ez a megrántás pillanatnyi késés vagy habozás
nélkül történhessék meg, a készülék mellett folyton őrszem áll. Az
őrszemeket két óránként váltják fel; állomásaikról semmi körülmény
közt el nem távozhatnak. így a készülék a hajó megindulása perczétől kezdve mindaddig, míg a horgony más kikötő fenekét nem
éri, pillanatra sincs őrizet nélkül.
A készüléknek — a Sylai-féle

mentőkészüléknek —

főalkat-

része egy könnyű fémhenger, a mely nagyobb mennyiségű olvasztott
foszfor-calciumot (P2Ca3) tartalmaz. A fémhenger fenn és lenn egyegy hosszú csőbe megyén át és mindkét cső egy-egy szellentyűvel
van

ellátva,

a melyek közös emeltyű segélyével együttesen

ki-

nyithatók és elzárhatok. Az emeltyű zsinegen függ, ugyanazon a
zsinegen, mely az egész készüléket a hajóhoz kötve tartja. Ezek a
szellentyűk rendes körülmények között olyan helyzetben vannak,
hogy a cső el van zárva, de ha a zsineg elszakad, rögtön és egyszerre
kinyílnak. A zsineg pedig akkor szakad el, a mikor a tartófogantyút
felrántják,

hogy a készülék

a vízbe essen. Ugyanez a rángatás

felnyitja a szellentyűket és a készülék már kinyitott szellentyűkkel
zuhan a tengerbe. A mint a készülék

vízbe ér, az alsó csövön

víz nyomul be a hengerbe és egyesül ott a foszfor-calciummal.
A víznek meg a foszfor-calciumnak

egyesülése által létrejött gáz

— foszfor-hidrogén (PH2), a melyhez kevés mennyiségű
foszfor-hidrogén

(P2H4) is

járul —

folyékony

a felső cső szűk

nyílásán

elillan és mihelyt itt a levegővel érintkezik, azonnal lángra is gyúl.
A láng arra szolgál, hogy a vízbe bukott ember éjnek idején is
észrevehesse a mentőkészüléket.
A hengerhez

vaspántokkal

két parafagömb

van

erősíve, a

melyeknek egyike rumot, a másika pedig kétszersültet tartalmaz.
Mindkét gömbön bőrszíjak lógnak, a melyekkel a menekülő a gömbökhöz kötheti magát.
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A mentőkészulék lángját nem olthatja el semmi; sem a szélvész,
sem a hullám. Az addig ég, a míg az anyagból egyetlen csepp van.
A vízbeesett

azonban az igen

kellemetlen

szagú

gáztól

eredő

lángot könnyen elolthatja, ha a szellentyűket az emeltyű segélyével
lenyomja és viszont ismét kigyúlaszthatja, ha az emeltyűt felemeli.
Ugyanabban a pillanatban, a midőn elhangzik a

vészkiáltás,

a mely pillanatban az őrtiszt ledobja a mentőgyűrűket és a vitorlamanővereket vezényli, a mely pillanatban a kormányos átfordítja a
kormányt, hogy a hajót szembeállítsa a széllel, a melyben

egy

matróz felkúszik a hátsó árboczra a kis jelzőlobogókkal és a mely
pillanatban a legénység a darukhoz ugrik, hogy vízrebocsássa a
mentőcsónakot, ugyanabban a pillanatban ez a mentőkészülék már
a vízben van! Az összes manővereknél egyetlen másodperczet nem
késnek; egy felesleges vezényszó

vagy mozdulat nem

történik.

Mindenki futva, rohanva, de czéltudatosan teszi meg kötelességét,
a jól betanult szerepét, melynek pontos betanulására számos gyakorlat szükséges.
Az eddig

.• • .

•

említett esetek és eshetőségek

•
azokra a

vonatkoznak, a melyek vitorla alatt járnak. Ezekkel

hajókra

tudvalevőleg

nehéz és komplikált a manőverezés. De ezeknek a manővereknek
a betanulása akkoriban még fontosabb is volt, miután a mi hadihajóink nagy része vitorlával tette meg nagyobb útjait. így például
mi egy keletázsiai expedíció alkalmával a huszonkétezer mértföldnyi
útból több mint tizennyolczezer mértföldet vitorlával tettünk meg.*
Sokkal könnyebb a mentési eljárás azokkal a hajókkal, a melyek
gőz alatt járnak, a melyekkel a manőverezés az előbbihez képest:
csak játék.
Tényleg sokkal ritkábbak is azok az esetek, a melyekben a gőz
alatt járó hajókról a mentés ne sikerült volna.

Azok a mentési kísérletek és „első segélyek", melyek nem a
hajón kívül, hanem a hajó falain belül, a „fedélzeten" szükségesek,
* Ez az eset —• természetesen — a 90-es évek legelejére vonatkozik.
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még pedig elég gyakran, többnyire szintén nehéz körülmények
között történnek. így például a sebesüléseknél. Ok és alkalom van
rá bőven, háborús időktől egészen eltekintve és csak a normális békeviszonyokat tartva szem előtt.
A szédületesen magas árboczokon és vitorlarudakon való foglalkozás, a kolosszális ágyúkkal folytatott gyakorlatok, a komplikált
hajógépek kezelése, a rengeteg kazánok, továbbá a

horgonyzási

műveleteknél szükséges szolgálat az óriási horgonyokkal, a lábszárvastag lánczokkal és férfikarvastagságú

drótkötelekkel — mindezek

bő alkalmat adnak a nehéz sebesülésekre, míg ellenben ugyanakkor
első segély nyújtása nagy nehézségekkel jár.
Vegyünk

például olyan esetet, a melyben ismét ember éle-

téről van szó.
A matrózok fenn dolgoznak a vitorlarudakon. A fenforgó helyzet
következtében ugyanis a felső vitorlákat rögtön feli kell göngyölni,
mert hirtelen jövő szélroham fenyeget vagy már utói is érte a hajót.
A hajó mélyen dűl hol jobbra, hol balra, bukdácsol és hánykolódik.
Az árboczokon keresztbe fektetett vitorlarudak óriási íveket írnak
le a levegőben. A nehéz vitorlák suhogva-csapkodnak; a feszítőés vonó-csigák, meg a karvastag

kötelek az éppen végrehajtandó

műveletek alatt ide-oda himbálóznak fenn a magasban. Mindezen
idő alatt a verejtéket

kiütő nehéz munkával elfoglalt

matrózok

szabadon feküsznek künn a vitorlarudakon, azaz: nem kapaszkodnak
semmibe, mert bőségesen el vannak foglalva mind a két kezükkel.
Összes támaszuk a vékony talpkötél, a mely íveket alkot a vitorlarudak alatt.
Egy kis félrelépés, egy megcsuszszanás vagy a vitorláknak
hirtelen csapása elegendő arra, hogy egy matróz lebukjék az árboczról,
vagy pedig hogy a csigáknak vagy köteleknek egy ütése által
elszédítve, lezuhanjon a mélységbe.
Ha az illető nem zuhan le a fedélzetre, hanem fennakad a
kötélzetben és e közben megsérül, azt mindenekelőtt le kell hozni
a fedélzetre.
Ez legtöbbször úgy történik, hogy a társai hevenyében a dereka
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körül kötött kötéllel lebocsátják. Ha azonban a sebesülés olyan súlyos
természetű, hogy ez a lebocsátási módszer nem alkalmazható, akkor
igénybe veszik a mindig kéznél levő hordszéket és tábori ágyat.
Az előbbit felvonják az árboczra, ott belehelyezik és hozzákötik a
sebesültet, lebocsátják

a fedélzetre, a honnan a tábori ágy meg

egy második hordszék segélyével lebocsátják a korridorban vagy a
battériában elhelyezett kórházba.
Ugyanilyen módon vonják fel a fedélzetre a sebesülteket a
gépek és kazánok mellől is, a hol a hatalmas gépek, a forró víz
és gőz szintén bő alkalmat nyújtanak a súlyos sebesülésekre, valamint
a lenn uralkodó borzasztó forróság a gyakori ájulásokra. így például
egy utazásunk alkalmával a forróságáról

és számumjáról hírhedt

Veres-tengeren napjában többször fordult elő az az eset, hogy néha
két embert is kellett egyszerre felvonnunk, a kiket a forróság vert
le a lábáról. Pedig a tizennégy napig tartó verestengeri útunkra a
kazánok fűtéséhez négereket és arabokat fogadtunk fel. A YangcseKiang folyón, Khina belsejében, még ennél is gyakoribbak voltak
az ájulások, a hol a fütőlegénység — a mi matrózaink — harmincz napon keresztül állandóan 66 fok, de sőt 68 fok C.-nál tettek szolgálatot!
:.

Gyakran előfordul az az eset, hogy az első segélynél többet

nem lehet a sebesültnek nyújtani, habár a sebesülés természete megkövetelné a rögtöni nagyobbszabású orvosi műtétet. A hajón levő
műszerek meg is engednék, de nem engedik meg a — viszonyok.
A legtöbb szerencsétlenség ugyanis többnyire viharos időben történik.
Hogy ilyen viharok alkalmával a hajó minő állapotban van, az az
eddig mondottak után elképzelhető. Lenn a kórházban nagyon szűk
a hely, a világosság pedig nappal is gyér, miután a parányi kis
ablakok vízmentesen vannak lezárva. Az esti világítást pedig —
újabb

hajóink kivételével, a melyek villanyfénynyel

vannak vilá-

gítva — csak egy-két olajmécses nyújtja, a melyek tűzbiztonság
kedvéért dróthálóval vannak körülvéve. A hajó hánykolódása pedig
néha olyan nagy, hogy a sebesült, az ápolók meg az orvos modern
tengeri Laokoont alkotva, együtt hevernek a kórházban vagy a fedélzetnek valamelyik zugában.

..• :•._

•

•

.
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Ilyen körülmények között nem csoda tehát, ha a sebesültnek
a legjobb akarat és a nagy gyakorlat mellett sem lehet az első
segélynél többet nyújtani. Egy amputáció vagy luxatio helyrehozása
kivihetetlen. El kell halasztani — jobb időkre.
Rendkívül nagy előnyére szolgál a tengerészorvosnak az ehhez
hasonló esetekben a helyi viszonyok által kifejlődött és az ezekhez
kötött találékonysága, a mely nem egy szenvedőt segített már ki
szorult helyzetéből. Ecclatáns esetet említ egy tengerészorvos, ki
később mint honvédezredorvos szolgált. (Most már persze főtörzsorvos.)
A „Taurus" nevű ágyúnaszádunkon, a mely a Törökországban
levő nagykövetünk rendelkezésére állván, —• állandóan Konstantinápoly kikötőjében horgonyzik, történt egy alkalommal, hogy egy
matróz, a ki a hajó belső falainak a festésével volt elfoglalva, véletlenül kiejtette zubbonya külső zsebéből a pénztárczáját, a mely a
szűk ablakon át kiesett a tengerbe. A szegény mali ijedten kap
keservesen szerzett tőkéje után; kinyújtja a karját és utána a fejét.
A bugyellárist ugyan nem érte el, de már most a fejét meg a
karját nem tudta visszahúzni a szűk nyíláson. Persze, el kezdett
rémségesen ordítani. Az ordításra odagyűltek a matrózok, látják
társuknak tragikomikus helyzetét és elkezdik kegyetlenül ránczigálni
befelé. A mali persze még jobban ordított, a társai pedig — a
matrózok — röhögtek. Megpróbálták csónakból kívülről befelé
taszigálni, mialatt belülről rángatták és húzták. De fokozott ordításnál
egyebet nem értek el.
A zajra elősietett az őrtiszt is, a ki azonban szintén nem sokat
segíthetett a szegény matróz „szorult" helyzetén. Elhatározták, hogy
nem marad más hátra, mint köröskörül kifürészelni az ablakot.
E közben előkerült a hajóorvos, a ki a matróz fejét és karját egészen
dagadt állapotban találta a nem éppen gyöngédnek nevezhető rángatások következtében. Átpillantva a helyzetet, rögtön rájött arra, hogy:
ha azon a szűk nyíláson ki tudta dugni a fejét meg a karját, akkor
ugyanott be is lehet majd húzni. A műtéthez nem is kell egyéb,
mint néhány ügyes gynaecologiai (szülészeti) fogás. És hozzáfogott
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a „műtéthez". Mindenekelőtt levágták a matróz ruháját. Azután
bekente a fejét meg a karját vaselinnel, a lelógó testet felemelték
vízszintesre és úgy fordították, hogy a fej alul került, a künrekedt
kar pedig felül. Ez utóbbit erősen odaszorította a fejhez és míg a
hajó mester kívülről taszította, addig ő lassankint befelé vonszolta.
A bedagadt fejet aztán folytonos csavargatás közben már könnyebben
húzhatta ki. Hogy minő hahotával fogadták társai a másodszor
megszületett matrózt, az elképzelhető.*

Ha már az egyes ember életének megmentéseért és biztonságáért ilyen nagymérvű intézkedések történnek, a hogyan ezt eddig
leírtuk, akkor elgondolható, hogy milyen nagymérvűek azok az
intézkedések, a melyek az egész hajó és az összes személyzet
biztonságáért vannak foganatosítva.
A leggyakoribb és a legirtózatosabb veszedelmek, a melyeknek
a hajó és annak személyzete a nyilt tengeren ki vannak téve, az a
tűz- és vízveszély.
Hogy az előbbi — a tűzveszély — aránylag olyan ritkán fordul
elő a hajókon, különösen a hadihajókon, az csakis annak a rendkívül szigorú fegyelemnek köszönhető, a mely ebben a tekintetben a
hajókon uralkodik. Nyilt tűz egyáltalában nincs a hajókon. Valamennyi olajlámpa dróthálóval van körülvéve és azt csakis a kizárólag
erre a czélra kijelölt matróz gyújtja meg vagy oltja el. Gyufát a
legénységhez tartozó személyzetnek egyáltalán nem szabad tartani;
ha valakit rajtakapnak égő vagy akár nem égő gyufával, ezt épen
* Az eset némileg emlékeztet annak az indiai maharádsának az esetére, a ki
nagyot vetkezvén a kasztja által előírt vallási szertartások ellen, csak úgy tehette jóvá
hibáját, azaz : csak azon feltétel alatt nyerhette vissza kasztját és annak előjogait, ha
egy arany borjú által ismét — a világra születtetik, mert úgy mint „újszülött", olyan
ártatlan, mint akár a „ma született borjú".
.
.
.
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olyan szigorúan büntetik, mint a ki égő czigarettavéget dob el a fedélzeten. A dohányzás csak a kitűzött órákban és a kitűzött helyen
van megengedve. A meggyújtásra izzó kanóczot használnak, a mely
fémmedenczében van elhelyezve. A czigaretta- vagy

szivarvéget

csak az erre szolgáló vízzel telt edénybe szabad dobni.*
Az étkezések után a tűzhelyek tüzet erre kijelölt

közjárat

oltja ki és erről mindannyiszor jelentést teszen az őrtisztnek. Éjjel
a tűzőrség többször bejárja

az egész hajót és joga van a tiszti

kabinokba is bekopogtatni, ha ott tíz órán túl világosságot pillantanak meg, meggyőződni a felől, hogy a lámpa nem véletlenül
maradt-e égve. Hogy a lőporoskamrákat a kitelhető legnagyobb szigorral
ellenőrzik, az magától értetődik.
A minő nagyobbszabásúak a tűzveszély ellen tett intézkedések,
éppen olyan nagymérvűek azok a mentő intézkedések, a melyek a
kitört tűzvész eloltására szolgálnak. Ezek az intézkedések olyan
fontosak, de egyszersmind olyan komplikáltán gondosak, hogy alig
múlik el nap ennek a gyakorlása nélkül.

••..'•

A mint a kürt harsogása és a harang csengése

-

,..
a tűzvészt

jelzi, rögtön működésbe jön a hajó összes személyzete. Nincs a
hajón egyetlen ember, — a könnyű betegeket sem véve ki — a
kinek a tűzveszélynél ne lenne meg a maga szerepe. Villámgyorsan,
rögtön és egyszerre történik minden. Mindenekelőtt megállítják a
hajót menetében és úgy fordítják, hogy megszüntessék a tüzet élesztő
széláram veszélyes befolyását. Valamennyi nyílást, tudniillik ablakokat,
a szélfogók szájait, a hajó belsejébe vezető lépcsőnyílásokat gondosan
elzárják, hogy légáramlat ne nyomulhasson a hajó belső részeibe. Egykét ágyútmegtöltenek, hogy készen legyenek a vészlövések megadására.
Éppen úgy készen tartják a vészlobogókat a többi hajóknak adandó jelzésre. A csónakokhoz szuronyos őrök lépnek, hogy visszatartsanak
* Magától értetődik, hogy mindezek a szabályok csak addig állottak fenn, a míg
a fahajók
lényegesen

meg az olajmécsesek

léteztek. A mai pánczélos

enyhébbek a tilalmak. Azonban

meg villamos korszakban

papírdarabot, szivarvéget,

stb. a fedélzetre dobni, vagy horribilie dictu —

gyümölcshéjat,

a fedélzetre köpni (!) még ma is szigo-

rúan tilos. Hát mire való a szemétláda, meg a köpőcsésze ?!
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mindenkit, a ki elveszítve önuralmát, idő előtt menekülni akarna.
A lőporos kamrákat víz alá helyező készüléket felszerelik, hogy szükség
esetében rögtön vizet bocsáthassanak a lőporkamrába. A szivattyúk
csöveit felcsavarják, meghosszabbítják; a matrózok egy része kettős
sort alkot a vizescsebrek kézről-kézre adására. Az extinktőröket az
erre kijelölt matrózok vállaikra ragadják és rohannak vele a tűz
színhelyére.
•
És mindez olyan gyorsan, olyan egyöntetűen összevágólag
történik, hogy a vészjel megadásától számítva addig, míg az első
vízsugár megjelenik, nem telik el egy egész perez!
• .
Az eljárás emlékeztet a meiningeniek bámulatos tableanux-jaira.
Egy felesleges mozdulat vagy szó nem történik. Síri csend van, a
melyet csak a vezényszavak szakítanak meg.
. •
A tűz oltásánál nagy szerepet játszanak az említett extinktőrök,
a melyeket a száraz földön is több helyen alkalmaznak, gyárakban,
színházakban, stb. A készülék éppen olyan egyszerű a szerkezetében,
mint a minő genialis a lényegében. Az extinktőr két főedényből
áll, a melyek egyike vizet tartalmaz, a másika pedig — a felső —
natrium bicarbonicumot. A vízzel telt edénybe hosszú, vékony cső
nyúlik be, a mely ennek csaknem a fenekéig ér le. A szódával
(nátrium bicarbonicum) telt edény felett vízszintesen fekvő tengely
körül concentrált kénsavval (S2HO4) forgatható telt üvegedény van
elhelyezve, oly módon, hogy az üveg súlypontja a tengely fölött
fekszik. Közvetlenül ezen üvegedény fölött mozgatható nyomó van,
mely az üvegedényt a helyzetében megtartja. Ha ezt a nyomót
valamivel beütik — pl. kalapácscsal — akkor az üveg eltörik, az
egyensúlya megbomlik, tehát feldül és a benne levő kénsav a szódára
ömlik. A kénsav s szénsavas natrium (szóda) összevegyülése által felszabaduló szénsav a vékony csövön keresztül a vizbe nyomul, a hol
a víz nyomása alatt megsűrűsödik.
Ha már most a vízzel telt edény alján levő csapot megnyitják,
akkor a víz és vele együtt a szénsav kinyomul. A mint a nyomás
alól kiszabadult szénsav a szabad levegőre ér, nagy terjedelmű légfelülettel egyesül és elvonja, azaz megköti ennek az élenyét (oxi14*
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génjét), a mely nélkül tűz tudvalevőleg nem képzelhető. Az élenyt
lekötő ezen képességen alapszik az extinktőrök rendkívüli fontossága
a tűzoltásnál.
Még nagyobb szabásúak azok az intézkedések, a mikor a hajó
személyzete a sülyedő vagy égő hajót kénytelen elhagyni. Ezek
mindegyike valóságos „dráma a tengeren".
Ennél a mentési, helyesebben menekülési kísérletnél, éppen úgy,
mint az eddig említetteknél, a leghathatósabb tényező — de egyszersmind a legszükségesebb is — a kérlelhetlen fegyelem és a következetes vasszigor, a melynek óriási jelentősége sehol és sohasem
nyilvánul olyan nagy mértékben, mint ezeknél a drámáknál.
A hajó elhagyásánál is megvan — természetesen — minden
embernek a maga szerepe. És ez a szerep a hosszas begyakorlások
által annyira sajátjává lesz a matróznak és annyira vérévé válik a
föltétlen kötelességteljesítés, hogy a legnagyobb veszélyek alkalmával
is úgyszólván gépileg hajtja végre teendőit.
•
A hajó elhagyásánál minden embert számba vesznek. Miután
azonban azok a csónakok, a melyekkel a hadihajók normális viszonyok között el vannak látva, valamennyi ember számára nem lenne
elegendő, ennélfogva a letört árboczokból, a hajó deszkázatából, az
asztalokból tutajokat és naszádokat építenek. Igénybe vesznek minden
erre alkalmas anyagot.
Minden ember tudja, hogy melyik csónakhoz vagy tutajhoz
tartozik és hogy mit kell magával vinnie. Magától értetődik, hogy
azok a tárgyak, a melyeket a hajó elhagyásakor a csónakba átvesznek,
kizárólag csak olyanok lehetnek, a mikre a rémségesen bizonytalan
úton okvetlen szükség van: élelmiszereket, ivóvizet, a hajó pénztárát,
fontos okmányait és naplóját, fegyvereket, tájolókat, csillagászati
műszereket, jelző lobogókat, kötő- és gyógyszereket, stb.
Mindaddig, a míg az áramlás meg a hullám a csónakokat szét
nem veri a szélrózsa különböző irányába, addig a hadihajókon
szokásos rend és fegyelem nem szűnik meg. Sőt tekintettel a kiváltságos helyzetre, kiváltságos törvények lépnek jogerőre, a melyek az
egyes csónakokra nézve is érvényben maradnak mindaddig, míg a
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csónakot megmenti valamelyik hajó, vagy a míg az óceán megkapja a maga áldozatait.
Csaknem ilyen modorban vannak felszerelve a csónakok is, ha
nagyobbszabású csónak-expediciók tartatnak békében vagy háború
idején. A különbség csak annyi, hogy ilyen esetekben nagyobb
figyelmet fordítanak a csónakok harczi felszerelésére. Az első segélynyújtásra is nagyobb súlyt fektetnek. Erre a czélra külön csónak
az úgynevezett „egészségügyi csónak" szolgál, a melynek az ismertető jele az orrán lengő vöröskeresztes genfi lobogó. Fel van szerelve
kötő- és műszerekkel; a legénysége pedig az ápolásra az első segélynyújtásra begyakorolt betegápoló matrózokból áll.
Megjegyzendő azonban, hogy úgy ebben a csónakban, valamint
a hajón is, minden altiszt kötőszerekkel van ellátva. És miután az
első segély nyújtásában a hajóorvostól oktatást nyernek, éppen úgy
mint a hadapródok és főtisztek, azt sikerrel is tudják alkalmazni.
Azokon a kisebb hajókon, a melyekre nincsen orvos kirendelve,
mint például a torpedónaszádokon és kisebb torpedóvadászokon, valamelyik tiszt és egy jól begyakorolt egészségügyi altiszt látja el a
sebesülteket és hirtelen megbetegülőket az első segélylyel.
A matrózok élelmezése kitűnő, egészséges és tartalomdús.
A ruházatra szintén nagyon figyelnek. Épp oly czélszerűen vannak
öltözve a trópusok ellankasztó, tikkasztó forróságában,

a minő

alkalomszerűen vannak felruházva a bóra dermesztőén hideg szelében;
a nélkül azonban, hogy a rendkívül nehéz szolgálathoz szükséges
testedzést perezre is szem elől tévesztenék.
A test edzése mellett gondosan ápolják hadi hajóinkon a szellemi és lelki egészséget is. A kemény munkával elfoglalt legénység
annak idején megkapja az egyéniségéhez mért szellemi táplálékot
és gyönyörűséget is. Tréfás játékok, erősen fűszerezve
tréfákkal

és

a mulattató olvasmányok

közös

matróz-

felolvasása

nagy

mértékben ellensúlyozzák a hetekig tartó óceáni utak lélek- és szellemölő unalmát.
A tisztikar részéről kivétel nélkül gondos és igazságos bánásmódban részesülnek, a minthogy az ilyen szűk helyre összeszorított
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és annyi veszélyes küzdelmeknek kitett nagy családhoz illik. A
fölebbvalók részéről tanúsított bánásmód: — egyfelől a kérlelhetlen
szigorú fegyelem és igazságos büntetés, másfelől pedig a csaknem
bajtársiasnak mondható szivélyesség és meleg hang —

nemcsak

dúsan kárpótol az előbbiekért, de egyszersmind buzdít és biztat a
további nehéz munkára és küzdelmekre. Ez rávezeti és megszoktatja az embert az egymás közti barátságos együttélésre és megtanulja belőle azt a nemes irányú törekvést, hogy:

mindnyájan

egyért, egy mindért és valamennyien együtt a hazáért, a királyért!

NYOLCZADIK FEJEZET.

".-•••••

A MÉLYSÉGES TENGER.

Gyakran halljuk ezt a mondást: „Mi ez a tenger sima tükréhez képest". Hog}r az ember mit akar ezzel mondani, az könnyen
érthető. Azt, hogy semmi sem lehet még csak megközelítőleg sem
olyan nagy, véghetetlen, impozáns, megrendítő, mint a végtelen,
hatalmas tenger. Hogy éppen a sima tükrét említi mint utólérhetlen
mértékzsinórt, az kissé helytelen. Sokkal jobban mondanók: „mi
ez mind a tenger mélységéhez képest!" Mert simának éppenséggel
nem mindig sima, sőt ellenkezőleg, a lehető legritkábban az. De
mindég és mindenkor mélységes.
A tengerek mélysége valóban bámulatos, impozáns.
A sohasem nyugvó emberi szellem, az a „nyughatatlansági
bacillus", a mely először vitte Marco Polot tízezer
távolságba,

ismeretlen országokba,

világrészek felfedezésére,

mértföldnyi

a mely elvitte Columbust új

a mely elhajtotta Cookot az örök jég

hazájába, a mely papir-sárkányt adott a Franklin kezébe,

hogy

aczéldróton hozza le a villámot az égből, ez az „örök nyughatatlanság" már az őskori embert is hajszolta, ösztönözte, hogy nézze
meg: mi van a tenger mélyében, mi lakik ott lenn a véghetetlen
mélységben.
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Ez a bámulatraméltó ösztön, a kutatási vágy és egyszersmind
a legnemesebb — mert legönzetlenebb — ösztön, rávitte az embert,
hogy mérje meg a tengert; hogy milyen nagy a tenger és milyen mély.
És meg is mérte. A világ minden tengerész nemzeteinek legjobbjai, tudományosan művelt férfiai rászánták magukat erre a
nehéz és hős vállalatra.
Fáradalmaik és küzdelmeik bőséges eredménynyel jártak. Kutatásaik és megfigyeléseik a véghetetlennek tetsző óceánoknak megállapították a határait, végessé tették a véghetetlent. Kifürkészték
az óceánok rejtelmes mélységeit és megismertették velünk a földterületnél csaknem háromszor oly nagy területű víztömeget.
Hogy mekkora munkát végeztek a tengerek mérésével, kitűnik
abból, ha összehasonlítjuk a földterületet a víztömegével. Ha leszámítjuk a még nem ismert hatmillió négyzetmértföldet az Északi
sark körül és a Déli sarkra számított tizenhétmillió négyzetmértföld
ismeretlen terennumát, akkor marad még mint összes terület négyszáznyolczvanhétmillió négyzetmértföld a szárazföld és vízfelület már
ismert részeire. Ebből az összegből azonban csak százharminczötmillió mértföld szárazföld, a többi pedig, azaz: háromszázötvenegymillió mértföld esik a tengerekre.
Nem érdektelen, hogy miképpen oszlik meg a két terület, tudniillik a földé meg a vízé, a földgömb két felében. Megjegyzendő
azonban, hogy nem a nyugati és keleti féltekéről, sem pedig a déli és
északi féltekéről van szó, hanem arról a két részről, a melyeken a
víz vagy a földterület a túlnyomó.
Ezen tengerrajzi beosztás szerint esik a földgömb azon felére, a melyet
a szárazföldnek aránylag túlnyomó méreteinél fogva „szárazföldi
fél"-nek neveznek, százhúsz és félmillió négyzetmértföld a szárazra,
százharmincz és félmillió a vízre. A vízi féltekén azonban csak
huszonegy és félmillió négyzetmérföld szárazföld, a többi pedig, azaz:
százharminczhárommillió négyzetmértföld tenger.
Ez avéghetetlen nagyság még szembetűnőbb, ha az egésznek egyes
részeit hasonlítjuk össze, a mely összehasonlításból egyszersmind kitűnik, hogy tulajdonképpen mi a különbség tenger és óceán között:

SIRÁLYOK A VIHAR ALATT.
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a Földközi tenger
az Amerikai (Caraibi) tenger .
az Ázsiai-Ausztráliai középtenger
az Északsarki tenger . . . .
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2'9 millió négyzetmértföld,
4-7
.,
,,
82
,,
15 3
,,
,,

Ezekhez hasonlítva azonban:
Az Atlanti Óceán
79-7 millió négyzetmértföld,
az Indiai Óceán
72-5
,,
,,
a Csendes (Pacific) Óceán . . 161'1
,,
„ '
Tehát az Óceánok legkisebbje, az Indiai, ötszörte nagyobb,
mint a tengerek legnagyobbja, az Északsarki tenger, a melyhez
viszont akármelyik melléktenger hasonlítva, — pl. az Adria- vagy
az Ochotski-tenger, elenyésző csekélység.
A tengerfelületek közötti nagyságkülönbséget jóval felülmúlja
a tengermélységek közötti számok óriási aránytalansága.
Ha a tenger mélységére vonatkozó adatok nem is annyira
határozottak és befejezettek, mint a felületi nagyságra vonatkozók,
mindazonáltal elfogadhatjuk azt az állítást, hogy az eddig tett felfedezések és kutatások elérték a tetőpont, vagy a befejezés előtti
utolsó fokozatot.
Aligha létezik felfedezés vagy kutatás, a melynek a kezdetistádiuma meg a kifejlett, vagy részben befejezett stádiuma között
akkora időkülönbség lenne, mint éppen a tenger mélységének a
megállapításánál, helyesebben az ezen méreteket végrehajtó eszközök tökéletesbítésénél.
"
•
Még a XVI. század nagy kutatói is megelégedtek a zsinegre
kötött ólomgömbbel a tengeri mélységek mérésénél. A nagy Magalháes, ez a hőslelkű tengerész is elég naiv volt kétszáz méter hosszú
mérőzsinórral mérni a tengert San Paolo szigete és los Ciburones
között, tehát olyan helyen, a melyről jelenleg apodictikusan tudjuk,
hogy az háromezer méternél is mélyebb.
Évszázadokon keresztül uralkodott az a nézet, hogy a tengerimélységek bizonyos arányban állanak a szárazföldi hegyek magasságával. Marsilli gróf például, a párisi akadémia tagja, határozottan
állította, hogy a Földközi tenger nyugati részének legnagyobb mélyDr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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sége éppen megfelel a Pyránei hegység legmagasabb

csúcsának, a

Cannigunak, a melynek magassága kétezerhétszázharmincz méterben
volt megállapítva. •— Persze, a mélységet csak amúgy „becsülte"

HAJÓ A DOKKBAK. (A HAJÓ ELŐRÉSZE.)

a tudós gróf, miután a tulajdonképpeni méretek kimutatták, hogy a
Földközi tenger ezen a helyen csak itt-ott éri el az ezer métert.
A XVIII. század is a nélkül telt el, hogy valamely tengerész a
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nyilt óceánon elérte volna a feneket mérőzsinórjával. Cook a második
földkörüli vitorlázása alkalmával már ezerkétszáz méter hosszú mérőzsinórt használt, az angol Ellis pedig' ezerhatszázharmincz méterrel

HAJÓ A DOKKBAN. (A HAJÓ TATJA.)

még nem érte el a feneket az észak-afrikai

partokon. Phipps a

Spitzberg közelében kétezer méterrel, Scoresby pedig ettől északra
még kétezerkétszáz méterrel sem ért fenekére.
15*
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Az

első valódi sikert sir John Ross érte el 1818-ban. Hat

mázsányi súlyú készülékével, a mely kétezer méter hosszú kötélen
lógott, a Baffin-öbölnek a fenekére jutott. Még pedig megczáfolhatatlanul, a mennyiben mérőeszközével mintegy hat kilónyi — iszapot emelt fel.
Ezen időtől fogva a mérések olyan rohamosan fejlődtek, hogy
harmincz évvel később James Clark Ross a Dél-Atlanti Óceánon,
St.-Heléne és Brazília között már nyolczezer méter mélységre tudta
lebocsátani mérőkészülékét a nélkül, hogy feneket ért volna. Későbbi
méréseknél kiderült, hogy nem a mérőzsinór volt rövid, hanem a
mérés volt hibásan végrehajtva,

miután itt már ötezer méterben

feneket kellett volna találni.
Legfontosabbak

és leghitelesebbek azok a mérések, melyeket

az amerikai Maury eszközölt. Kutatásai már azért is a legfontosabbak, mert ő pendítette meg először az Amerikát és Európát
összekötő tengeralatti kábel eszméjét.
Maury szellemes és rendszeres mérései után valamennyi tengerész
nemzet a legnagyobb készséggel és áldozattal fogott hozzá a mélységek méréséhez. Egész

expedíciók szereltettek fel erre a czélra

és számos hajó czirkált hónapokig az óceánokon, kizárólag abból
a czélból, hogy megállapítsák a mélységeket. Ebben a nemes versengésben felülmúlták egymást az expedíciók, a mely

versengés

egyszersmind azt is előidézte, hogy a méréseket eszközlő készülékek
tökéletesbítése rohamosan fokozódott. E tekintetben az amerikaiak
jártak elől és tényleg olyan genialis szerkezetű készülékeket gondoltak
ki és készítettek erre a czélra, hogy ezen készülékeknél tökéletesebbet feltalálni még ma sem valószínű.
Mielőtt a mérések útján talált határozott adatokra térnénk át,
nem lesz érdektelen nagyjában megismerkedni azon készülékekkel,
a melyekkel a méréseket eszközölték.
A mérő-készülékek legegyszerűbbje, a melylyel csak kis mélységeket mérnek, már meg volt említve. Ez hosszú, erős zsinegből
áll, a melynek a végére ólomsúly van erősítve. Ezzel azonban legfeljebb kétszázötven-háromszáz méternyi mélységet szoktak mérni.
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Kétezer méterig már hetven-hetvenöt kilogrammnyi súlyú

ólom-

hengert használnak, a melynek az alsó lapján mélyedés, ebben
pedig viasz van. Ez arra szolgál, hogy a tenger fenekén levő anyag
—

homok, iszap

vagy kagylók

—

reá tapadhason; a

zsineg

huszonöt-harmincz milliméter vastag. A gömbnek azért kell olyan

GYORSJÁRATÚ GŐZÖS SÉTA-FEDÉLZETE.

súlyosnak lennie, mert máskülönben a tengeralatti áramok elsodornák
a zsineget és így nem az egj^enes, függőleges irányt mutatná. Nagy
előnye ennek a puszta kézzel dobott műszernek az, hogy az ember megérzi, hogy mikor ért a gömb feneket. Hátránya viszont, hogy a gömb
felhúzása.rendkívül. sok időt vészen igénybe. Sokkal egyszerűbb lenne
ugyan az egészet „futni hagyni", de ez drága mulatság lenne.
Szellemes és nagyon egyszerű az a készülék, a melyet

egy

amerikai tengerész-hadapród talált ki. Brooke ugyanis átfúrt egy nagy
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ágyúgolyót és hosszú vasrúdat vont rajta keresztül, a melynek
a felső végére két horog volt alkalmazva. Erre a két horogra kötötték
fel a golyót, a mely tehát lebocsátás alkalmával nem a kötélen
lógott, hanem a golyón keresztülhúzott vasrúd horgain. Ha már
most a gömb, helyesebben a rúd feneket ért, akkor az esés
következtében a vasrúd a gömbben felcsúszott, a golyó pedig a
két horogról magától leoldódott. A gömbtől megszabadult kötél felvonása ezáltal a legnagyobb mértékben megkönnyebbíttetett.
A hengerről lefutó kötél egy órát is működésbe hozott, a mely
másodperczekben mutatta azt a hosszúságot, a mely a hengerre felcsavart kötélből már lefutott. A tapasztalat szerint így meglehetős
biztos adatokat nyertek. így például:
1200—1300 méternek megfelelt: 1 perez 23 másodpercz
1800—1900
„
„
1 „ 47
2300-2400
„
„ 1
„ 52
A fölfedezést nagy örömmel fogadták mindenütt, annyival inkább,,
mert sok helyt a túlságos buzgalom túlságos eredményeket is mutatott fel. így pl. Dessham kapitány a La Plata torkolata és Tristan
da Cunha szigete között tizennégyezer méter hosszú zsineggel nem
talált feneket; Parker pedig tizenötezer méterben nem találta aztr
holott a Brooke-féle gömb csak ötezer méter mélységet mutatott
ezeken a pontokon.
Valamennyi készüléket azonban messzire túlszárnyalja azon
mérőeszköz, a melyet jelenleg már valamennyi tengerészeinél elfogadtak és a melynél tökéletesebb alig várható.
Általánosan ismert tény ugyanis, hogy az a nyomás, a melyet
a víztömeg a fenekére gyakorol, fokozatosan gyarapodik a víz mélységével. Ezt az egyszerű fizikai törvényt tehát éppen úgy felhasználták a mélységek mérésénél, mint a hogyan alkalmazzák a légnyomás változását a hegyeken a magasságok megmérésére. Ezen
az elven alapszik a Thomson-féle mérőkészülék.
A műszer fő alkatrésze egy vékony és hosszú üvegcsőből álly
a mely felül zárt, alól pedig nyitott. A cső oldala fokokra van
beosztva, úgy, mint a barométernél. Ha ezt az üvegcsövet vízbe

FÉNYKÉPEZÉS A TENGER FENEKÉN.
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sülyesztik, akkor a cső felső részében minden körülmények között
levegő marad. Ez a levegő azonban annál erősebben comprimáltatik,
azaz a csőben annál magasabbra száll a víz, minél nagyobb a víz
nyomása. A cső belső fala kbemiai vegyülékkel van bevonva, a mely
vegyülék — érintkezésbe jőve a tengervízzel — színében megváltozik, minek következtében a cső felhúzása után leolvasható róla,
hogy minő magasra nyomult beléje a víz; a víz nyomásából aztán
kiszámítható a víz mélysége is. A Thomson-féle cső chromsavas
ezüsttel van bevonva, a mely a levegőn rózsaszínű, a tengervízzel
,-

való érintkezés által azonban fehér színt kap.

Ezt az üvegcsövet hosszú és súlyos ólomhengerbe
a mely leviszi a csövet a tenger fenekéig,

helyezik,

annak érintése után

azonban a mélységmérő zsinórról leválik.
Az ólomhenger, a mely rendkívül erős zongora-sodronyra van
felakasztva, sülyedés közben óraszerkezetet hoz működésbe, a mely
a-. lefutó drót hosszúságát

másodperczekben mutatja ki, és

egy-

szersmind pontosan jelzi azt az időpontot, a melyben az ólomhenger
fenékre ért.

.

:

-1 ••>•.<-' ••'';

•

1

•

A műszer tökéletesen megbízható és azok a mérések, a melyeket ennek segélyével megállapítottak, megdönthetetlenek. Lássunk
tehát -most néhányat azon mélységek

közül, a melyeket evvel a

műszerrel megállapítottak. Általánosságban véve a Csendes-Oceán a
legmélyebb. így például az északnyugati részében van egy több millió
négyzetmértföldnyi

fenékterület, melynek átlagos, mélysége

felül-

haladja az ötezer métert. Közép- és Délamerikának majdnem egész
hosszában, még pedig alig százötven kilométernyire a nyugati parttól
mindenütt ötezer méter mély; Callao magaslatán hatezerötszáz méter.
Az Aleuták közelében és Aljaskánál hétezer méter.
Két pontja van azonban az összes
ezidőben határozottan a legmélyebbeknek
a

Csendes-Óceánban

van.

Az

egyik

Óceánoknak, a melyek
tekinthetők. Mindkettő
pont

a

Kurilli

sziget-

csoport közelében van 8513 méterrel, ezt azonban felülmúlja
másik pont, mely szintén kis szigetek

közvetlen közelében

a

van.

Ezen a ponton Kermudie-szigetek és Fongatabu között 30° 28' déli
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szélességhen és 176° 39' keleti hosszúságban a „Penguin" nem
angol hadihajó 9427 méteres mélységet talált.
Ez a szám csak akkor imponál nagyságával, ha összehasonlítjuk
a Himalaya hegység legmagasabb csúcsával, a Gaurisancarral, mely
csak nyolczezernyolczszáznegyven méter magas. Az Atlanti Óceánban
a legnagyobb mélység 8341 méternél csak 160 kilométer távolságra
St. Tamás szigetétől 19° 09' északi szélesség és 66° 26' nyugati
hosszúság alatt, az Indiai Óceánban pedig 6203 méterrel a Szunda
szigetek közvetlen közelében 11° 22' déli szélesség és 116° 50°
keleti hosszúság alatt van.
• •
Mindezek az óriás számok, a melyek eddig a tenger felületéről
és mélységéről mondattak, elenyésző kicsinyek azon számok mellett,
melyeket a föld és víztömegek köbtartalmának arányai mutatnak.
Bessel és Wagner számításai szerint a kettő együtt egy billió
köbkilométer volumennel bír, a melyből az összes óceánokra csupán
Vsss-ad rész esik. És ha a földgömb súlyát kereken hatszázezertrillió
tonnával számítjuk (1 tonna = 1000 kgr.) akkor a földet borító
összes vizekre csupán 1/4 trillió tonna esik, tehát a földgömbnek
csak 7478o-ad része.
Körülbelül ilyen lehet az arány a légy meg az elefánt között.
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KILENCZEDIK FEJEZET.

A FENSÉGES TENGER.
A mozgásaiban örökké hullámos tenger a színét is örökké
változtatja. Ahányszor látja az ember és akárhány helyen, színében
ritkán találja ugyanolyannak. Talán ez a folytonos

színváltozás

is

hozzájárul ahhoz a vonzó varázshoz, mely az embert a tengerhez köti.
A tenger szine más, ha szélcsendben a déli nap függélyes
sugarai esnek rá és más, ha szélcsendes időben a reggeli nap, vagy
naplemente előtt a vöröses fényben izzó napkorong sugarai siklanak
rajta végig. A mély óceánok kék vize — minden egyébtől eltekintve —
sokban

különbözik a vihar által felkorbácsolt

hullámok

ijesztő,

borongós szürke színétől.
Általánosságban véve sekélyebb részeiben a tenger vize zöld.
De nem úgy zöld, a hogyan a Duna Wiennél: kék, Budapesten
pedig: szőke, hanem tényleg és igazán zöld. Még pedig a nyolczvan
zöld színnek azon árnyalatát mutatja, a mely semmi máshoz nem
hasonlít, mint éppen a tengerzöldhöz.
Az óceánok némely helyeken óriási mélységüknél fogva és az
ebből kifolyó sajátos fényvisszaverődés következtében kék színűek.
Innen van az, hogy az óceánokon járó tengerészeket a „kék víz
hajósainak" nevezik.
Bizonyos esetekben, mint pl. az Adriában, különösen pedig délolasz partok közelében, a földközi tengereken, (Európa és Afrika
közötti földközi tengeren, a Caraibi tengeren, a japán belföldi tengeren,
stb.) feltétlenül derült kék égboltozatnál, néhány órával a delelő
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pont után, bámulatosán gyönyörű égszínkékben tündöklik a tenger.
A ki egyszer látta életében a tengert ebben a köntösében, az a tengert
nem felejti el sohasem.
Ez az a kék szín, a mely kicsinyben a világhírű „kék barlangban" látható Capri szigetén Napoli közelében. Ezt a kék barlangot
azonban könnyen utánozhatja az ember a nyilt tengeren is. Ha
lebocsátanak a tengerbe mintegy harmincz méterre egy fémcsövet,
a melynek a belső falai feketére vannak mázolva, a fenekén pedig
tükör van elhelyezve, akkor már órákig is elgyönyörködhetik abban
a bámulatosán szép kék színben, a melyet a cső fenekén levő tükör
visszasugároz.
A Capri szigeti kék barlang sem egyéb, mint egy ilyen cső
nagyobbított kiadásban. A barlang bejárata tudvalevőleg olyan alacsony és szűk, hogy csak kis csónakokkal lehet beevezni. Ennek
következtében tehát a barlangot csak azon fénysugarak világítják
meg, a melyeket a víz és a fenék sugároznak vissza a leírt gyönyörű kék színben.
Minél sekélyebb a tenger, azaz minél közelebb van a felszín
a fenékhez, annál inkább befolyásolja a tenger szinét a fenék minősége, így például a tropikus partok közelében, ahol a tengerfenék
tiszta fehér homokból áll, vagy pedig a Veres-tenger keleti partjain,
különösen Dzsiddah és Hodeidah között, a tenger szine világos
„almazöld" színt nyer, míg ellenben annál inkább közeledik a sötét
olajzöld színhez, minél iszaposabb a fenék.
A zátonyok fölött szintén egészen más és a környezettől élesen
megkülönböztethető a tenger szine. És ez nagy szerencse a tengerészekre nézve. A legpontosabb és leggondosabb tengeri térképek
ellenére a viharok vagy más' esélyek által a rendes útjáról letérített
hajó igen sokszor jut ilyen zátonyok közelébe, a melyeken feltétlenül
tönkremenne, ha a hajón idejekorán észre nem vennék ezeket a veszedelmes pontokat. Megjegyzendő azonban, hogy a színkülönbségen
kívül nagyban segítségére jön a tenger színének az erős hullámzása is,
a mely közvetlenül ezen vészthozó rejtett szirtek és zátonyok fölött terül
el akkor is, ha máskülönben a tenger csak gyengén hullámredős.
16*
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Honnan ered ez az elnevezés: Veres-tenger, Sárga-tenger, Fehértenger? Igazán veres, vagy fehér szinű ez a tenger? Nem az. Hanem
ezeknek a tengereknek némely pontján a fenék ilyen szinű homokot
vagy iszapot tartalmaz, még pedig kis mélységekben, a mely szinek
által a tenger felszine befolyásoltatik. Á homokhoz vagy iszaphoz
kevert színeket részben organikus, — azaz állati vagy növényi —
részben pedig anorganikus alkatrészek szolgáltatják. így pl. a Sárgatenger azért kapta a nevét, mert a hatalmas Yangtcs-Kiang, a PeiHo és a Hoang-Ho rohamos árjai temérdek sárga iszapot hoznak
magukkal hatalmas medreikből és ez künn óriás területen egyesül
a tenger vizével.
Az Amazonas-folyó több mint tíz mértföldnyire a torkolatától
még megkülönböztethető a tenger vizétől sötétszürke szine által. Sőt
mi több: ebben a távolságban még iható is.
A Veres-tenger azért veres, mert a déli részében, különösen a
Bab-el-Mandeb közelében óriási területeket vérpirosra festenek a vízben
élő apró infusoriák miriádjai.
Ugyanezt a vérpiros színt mutatja — a hajósok nem csekély
ijedelmére — a Cape Hoorn vidéke is a déli Csendes Óceánban. Ezt
a piros színt azonban nem apró infusoriák okozzák, hanem igenis
jól megtermett — rákok, a melyek csak abban különböznek más
tisztességes rákoktól, hogy már — elevenen is pirosak.
Az állhatatlan, örökké változó tenger még a viharban sem
mutatja ugyanazon színt. Csak vegyük pl. a mi kis Adriánkat.
Az észak-nyugoti éles, száraz és hideg bóra által felkavart hullámok
gyönyörű szép zöld szinűek. A magas és hatalmas hullámok hegye
világos almazöld, a mély völgyben zajló hullám pedig sötét olajzöld.
Ezenkívül hófehér, gyöngyöző hab sistereg a tetején. Az esőben
dús Sirocco ellenben, a mely szél kellemetlenségre és állandóságra
nézve talán minden más szelet felülmúl deprimáló és más tekintetben kellemetlen tulajdonságaival, ez a szél szennyes-ólomszürke,
egyöntetű, hatalmas hullámokat ver fel, a melyeken nem is sistereg fehér hab, hanem, mint egyetlen tömeg hömpölyög, zúg és
bömböl.
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Legijesztőbb a tenger vizének szine a tropikus Cyclonok és a
khinai Tayfunok dühöngése alkalmával. Az előbbi a sötét színeknek
egész zagyvalékát hozza létre, ez pedig, a Tayfun, amely elképzelhetetlen dühvei csap le függélyesen az alacsonyan lebegő sárgás-szürke
felhőkből, úgy látszik, hogy magával hozza ezt a színkeveréket is.
A mennyire változó a tenger színében, oly kevéssé az átlátszóságára nézve. A tenger majdnem mindenütt és minden mélységben
átlátszó. (A mi azonban nem akarja azt mondani, hogy bármely
mélységben a fenekéig lehet látni.)
Legátlátszóbbak a tropikus óceánok közepe és ezek után a Földközi és a Caraibi tengerek. Feltűnő és sajátságos, hogy holdvilágnál
a Veres-tenger a legátlátszóbb. Dzsiddah kikötőjében személyesen
volt alkalmam néhányszor erről a sajátságos körülményről meggyőződhetni. A hold szende és mégis éles fényénél összefolyt a tenger
a derült, tiszta kék égboltozattal. Az ember nem tudta megkülönböztetni a tengert az égtől. És a csillagok káprázatos, vakító fényben
ragyogtak — fel a tengerfenékről, a mely éppen olyan véghetetlen
mélységűnek tetszett, mint a minő véghetetlen magasnak látszott az
égboltozat. A horgonyon fekvő

hajók és apró mozgó csónakok

mintha a levegőben lebegtek volna; az ember nem tudta megítélni,
hol szűnik meg a tenger és hol kezdődik az égboltozat.
Ez is egyike azon látványoknak, melyeket az ember nem felejt
el egész életében. Ehhez hasonló fejthetetlen szép látványt észleltünk
egy alkalommal az Indiai óceánon. Ugyanis Sumatra szigetének
északi csúcsát elhagyva és a Nicobári szigetek felé tartva, több
éjjelen keresztül hófehér színt mutatott, a melyet véletlenül ugyanakkor ragyogó holdtölte még tüneményszerűbbé varázsolt. A tüneményt — a phosphorescálásnak egy nemét — a tengeri vízben élő
billiárdnyi billiard infusoriák hozzák létre.
Leginkább fogja „megvilágítani" a tenger átlátszóságát néhány
erre vonatkozó példa.
Horner kapitány egyik földkörüli útján tett megfigyelései alkalmával

zsinórra kötött tányért még negyvenkilencz

méter mély-

ségben tisztán kivett a Csendes-óceánon. Bérard kapitány a Mulgrave
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Archipel közelében (Csendes-óceán) negyven méterben. Hoods kapitány az Északsarki tengerben, Novaja Zemlja közelében állati életet
figyelt meg száznegyven méter mélységben. (Lehetséges azonban,
hogy Hoods kapitány egy kissé — optikailag csalódott.) Hadi tengerészeti akadémiánk két tanárja: Luksch és Wolff, méreteket tettek
az Adrián és a Jonai tengeren, a melyek végrehajtásánál száz méter
mélységben még látták a lebocsátott fehér lemezeket. (Itt azonban
tökéletesen ki volt zárva az — optikai csalódás.)
Mindezek

a példák azt mutatják, hogy mennyire lát le az

emberi szem — közvetlenül — a tenger mélységébe. De hogy mily
mélyen hatolnak be a napsugarak, azt fényesen bizonyította Parassin,
a ki fényképészeti apparátussal eszközölt chemiai kísérlete által még
négyszáz méter mélységben is kimutatta a napsugarak

vegybontó

;

hatását.

• . '

Rendkívül érdekesek a tengernek hőmérséki viszonyai. Jóllehet
a napsugarak még négyszáz méter mélységben is képesek vegybontást
előidézni —

a mint azt a Parassin példájából

látjuk —

hó'ség

tekintetében a napsugarak már sokkal előbb elvesztik erejüket.
A rendes viszonyoktól,

helyesebben:

a rendes

viszonyokra

alkalmazott természettani törvényektől nagyban eltér a tenger hőmérséklete.
Természettani törvények szerint ugyanis a víz 4° C.-nál legsűrűbb
és mint ilyen a fenékre száll, kinyomva helyéből a nálánál hidegebb
vagy melegebb — tehát egyáltalában könnyebb — fajsúlyú

vizet.

Ezt a törvényt ilyen feltétlenül a tengerre nem lehet alkalmazni,
miután rendkívüli mélységénél fogva a rendes viszonyoktól eltér.
Már maga azon körülmény, hogy a felső legmelegebb vízréteg
után hidegebb réteg, ezután' azonban ismét melegebb réteg következik, egyike ezen rendkívüli viszonyok bizonyítékainak.
Különben pedig a tenger vizének nappali és éjjeli hőmérséklete
között nagyon csekély különbség van. A mi saját méreteink alkalmával a „Zrinyi"-korvettán, a mely alkalommal az Adrián, a Földköziés Veres-tengeren, továbbá Nyugat-Ázsia partjain, az Arab-tengeren,
az Indiai óceánon, a khinai vizeken és a Sárga-tenger északi részében
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tettem meglehetős gyakori méréseket — közepes mélységekben —
legfeljebb 1-2° átlagos különbséget találtam a nappali és éjjeli víztemperatura között.
A „Challenger" és „Gazelle" hajók expediciója, a melynek
egyik legfontosabb

feladata abban állott, hogy a tenger vizének

hőmérsékletét rendszeresen tanulmányozzák, 0'7° átlagos különbséget
állapítottak meg.
A tropikus tengerek átlagos maximuma 28'5° C, a legkisebb
-

24 6° C. Ugyancsak a „Zrinyi"-korvettával az Indiai óceánban, néhány
mértföldnyire a Nicobárok déli csúcsától, továbbá a Maiakkai szorosban, 2'5 foknyira az Egyenlítőtől északra, 29-2° C-t olvastunk le
a hőmérőről 5 méter mélységben.
Ellis expediciója a Dél-Atlanti-oceánon 22° meleg vízfelületnél
óriás vasgömböt — merítő készüléket bocsátott le háromezerkétszáz
méter mélységre. A felhúzott gömb és a benne levő iszap jéghideg
volt, ámbár a gömb ilyen óriás mélységből történt felhuzatása alkalmával több órán át dörzsölésnek volt kitéve.
Ellenben Du Petit Touars ugyancsak az Egyenlítő közelében
az Indiai óceánon 3*2° C-t talált ezerötven méter mélységben. Már
ez egyetlen példából kivehető az a rengeteg különbség, mely a
felszín és a mélység között fennáll.
Midőn az amerikaiak a Golf-áramlat hőmérsékét tanulmányozták,
ugyanakkor parti tengerük hőmérsékét is megfigyelték.

És akkor

fedezték fel, hogy a tenger vizének hőmérséklete •— az északamerikai partok mentén — a fenékhez közel alig valamivel több 0"-nál.
Weyprecht

a „Tegetthoff"

hajón tett expediciója az Északi

jeges-tengeren, a Ferencz József-föld közelében bővebben foglalkozván
a tenger vizének hőmérsékletével, arra a meggyőződésre jutott, hogy
a víz átlagos hőmérséke a felületen:
nyáron — 2-14° C
télen

— 1-48" C

tehát, hogy csodálatos módon télen itt melegebb a víz, mint nyáron.
A különböző megfigyelések a különböző vizeken a következő
alapméreteket adták, ha a felület 8-6° C akkor:
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100 méter mélységben =

5°

1100

„

„

=^

0°

3130

„

„

= — 1°

A tengerész sírja tehát odalenn a tenger fenekén nemcsak
mély, de bizony — hideg is.
A fenséges tengernek legfenségesebb, legimpozánsabb megnyilatkozásai a hullámok. Nem képzelhető valami félelmesebb,

meg-

ragadóbb látvány, mint a hosszú időig — napokig — tartó nehéz
viharok által felkorbácsolt hullámok, az élő, eleven mozgó hegykolosszusok. Az évek folyamán bekövetkező megszokás ellenére az
óceáni hullám megdermeszt. Az embernek pillanatra eláll a lélegzete
a bámulástól, a megdöbbenéstől. Az ember azt hiszi, hogy megmozdult az egész tenger, hogy ez a fenekestől

felkavart

víztömeg

egyetlen hullámmá gömbölyödött, hogy elöntsön és szétromboljon
mindent, zúgó és mennydörgő árjaival. Pedig nagyrészben — optikai
csalódás az egész. Először is, mert a tenger, tudniillik a mély tenger,
sohasem kavarodik fel a fenekéig. Ez csak a sekély parti tengereken
történik, nehéz viharok alkalmával. Ezt mutatja azon körülmény,
hogy a nem mély tengerek fenekén a kavics és homok gömbölyű,
lesurolt. A csalódás főképpen abban áll, hogy a mély hLÜlámvölgybe
lesülyedt hajóról a szemlélő a feléje hömpölygő feltornyosuló hullámhegyet éppen kétszerte olyan magasnak látja, mint a minő nagy a
valóságban.
Magától értetődik, hogy a hullámok ott nőhetnek a legmagasabbra, a hol az óceán fölött végigtomboló szélvésznek

misem

áll útjában és a hol az napokig egyenletesen és állandóan fejtheti
ki véghetetlen erejét. A legalkalmasabb terület erre az Atlanti- és
Csendes óceánok déli része, a hol a millió és millió négyzetmértföldnyi területen egyenes irányban üvölthet végig főképpen a nyugoti
irányból jövő szél.
Tényleg itt is észlelték a legmagasabb hullámokat. Itt mért a
„Challenger" fregatt többször hét méter magas hullámokat; a mi
hadi tengerészetünk híres fregattja, a „Novara", több ízben kilencz
métert, sőt egyetlen egyszer — 40°-nyira délre az Egyenlítőtől és
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31°-n} ira keletre Greenwichtől — tizenegy méter magas hullámokat.
Maga Willkins kapitány, a ki évekig bolyongott a Csendes óceánon
és rendszeresen mérte a hullámok magasságát, elismeri, hogy a
„Novara" által mért hullám a legmagasabbak egyike, melyet eddig
mértek.
Általánosan elismert tény az a megfigyelés, hogy a hullámok
— bizonyos magasságot elérvén — többé nem nőnek, habár a vihar
még napokkal is tovább tart. Ezt mi is tapasztaltuk a „Zrinyi" korvettán.
Adentől, Arabia délnyugati csúcsától, Ceylon nyugati partjáig hajtott
bennünket a rendkívül erős délnyugati Monszun. A tizenöt napig
tartó vihar olyan állandó és erőre nézve olyan egyenletes volt, mint
sűrített levegővel töltött légtartóból vékony csövön kiömlő légáram.
Ámbár az árboczokon csak kis területű vitorlákat hordtunk, mégis
kétszáz tengeri mértföld utat tettünk meg átlagosan naponként.
Árboczaink ívalakúlag hajoltak előre a Monszun rettenetes nyomása
alatt. Óriási hullámok hömpölyögtek utánunk megszakítás nélkül.
Számtalan hullámot figyeltünk meg, a melyek látszólag magasabbak voltak a főárbocznál. Egyike ezeknek a hullámoknak egyszer
oldalt kapott bennünket és olyan órási erővel csapott a korvettához,
hogy annak a peremét mintegy tíz méternyi hosszúságban benyomta.
A hullámok magasságánál még impozánsabb a hullámok hosszúsága, a melyek természetesen arányban állanak a magassággal.
Negyven-ötven méter hosszú hullámok gyakran észlelhetők. Hogy
milyen nagy mérveket ölthet a hullám, azt mutatják a következő
példák: Chuden kapitány, a „Nautilus" parancsnoka, rendkívül erős
nyugati vihar alkalmával délnyugatra Ausztráliától három-négyszáz
méter hosszú és hét méter magas hullámokat mért. James Clark
Ross, hazatérő útjában a Déli-sark felől, nyugatra a Fokföldtől,
ötszáznyolczvan méter hosszú és hét méter magas hullámot észlelt.
Még elképzelni is irtózatos.
Tüneményszerű szép látvány a zajló tenger, a melynek többek
közt megvan az az előnye is, hogy az ember csak úgy az „ablakból",
azaz a partról nézve szemlélheti. Legtüneményszerűbb mindenesetre
az a tengerzajlás, mely Nyugat-Afrikában Felső- és Alsó-Guinea
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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partjain szemlélhető. Ez még leírásokban is olyan fenségesen szép,
hogy érdemesnek tartom egy kiváló megfigyelőnek, dr. PechuelLoeschének másfél évig tartó ott tartózkodása után tett megfigyeléseit közölni a ,,Kalema"-ról, a hogyan itt a tengerzajlást, ezt a
gyönyörű természeti tüneményt nevezik.
„A Kalema fenségesen szép tünemény, kivált akkor, ha tökéletes
szélcsend van; tehát sem apróbb, egymást keresztező redők nem
zavarják meg a parthoz verődő hullámokat, sem pedig a tenger
sima tükrét nem teszik egyenetlenné. Kissé emelkedett pontról
tekintve a tündöklő tengeren széles és egyenletes barázdák láthatók,
a melyek fény és árny által megkülönböztetve, véghetetlen hosszúságban közelednek a parthoz, ezzel párhuzamos irányban. Ezek a
hullámok a tenger felől utánnyomuló barázdák — hullámhegyek —
által hajtatva, folytonosan közelednek a part felé, mindig magasabbra
és magasabbra dagadva a sekély fenéken, míg végre a parton megtörnek. Egy pillanatra —• a megtörés előtt — a hullámok hatalmas
átlátszó alaguthoz hasonlítanak, a másik pillanatban irtózatos eséssel
összeomlanak, mennydörögve és sisteregve. A víz-alagútba zárt
sűrített levegő gyönyörű vízsugarakat lövelve szabadul ki a nyomás alól, míg a víztömeg, mint habzó örvényben keringő tajték
hömpölyög a tükörsima homokos partra, mire: ismét mint kavargó
víztömeg szemberohan a legközelebbi hullámnak. A zaj, a melyet
a zajlás ez a neme előidéz, egyszerre emlékeztet a távoli mennydörgésre, a távolról hangzó nehéz ágyúüteg bömbölésére és a végigszáguldó gyorsvonat zúgó robogására. Közbe-közbe^majd tompa moraj,
majd pedig éles sistergés és ropogás hallható. A tombolás -néha
hirtelen megszűnik egyetlenegy irtózatos csapással, a melyre egy
másodperczig tartó szünet következik, a mire ismét megérkezik az
új hullám zúgva, bőgve, mennydörögve, irtózatos sistergéssel."
Ha az ember a tenger hullámainak a szirtfokon való megtörésében — a tengerzajlásban — akar gyönyörködni, azért még nem
kell Alsó-Guinea partjaira menni Nyugot-Afrikába. A ki vágyódik
a gyönyörű tengerzajlás után, menjen le Polába és onnan sétáljon
át az onnan egy órányira fekvő Verudellába. Ha ez nem elégítené
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ki vágyait, akkor ne sajnálja az utat és hajózzon le a dalmát partok
déli végébe, a Bocche di Cattaroba. Ezen öböl bejáratának egyik
oldalán Fort Mamula, másik oldalán Punta d'Ostro fekszik. A kct
erőd által határolt szűk bejáratban torony magasra dagadnak a
Scirocco által feléje hajtott hullámok, amelyek néha negyven méternyi
magasságban nyaldossák Punta d'Ostro erődének kopasz sziklatalapzatát.
Olyan emlékeket fog ezekről a helyekről magával hozni, melyek
nem enyésznek el emlékezetében sohasem.

17*

II. RÉSZ.

VITORLÁVAL ÁZSIA KÖRÜL

ELSŐ FEJEZET.

ELŐKÉSZÜLETEK ÉS INDULÁS.
Ha igaz lenne az a közmondás, hogy „változatosság az élet
gyönyöre", akkor a tengerész élete lenne a leggyöngyebb élet.
Tagadhatatlan, hogy változatosságban ez nagyon dús.
De hogy miben áll a változatosság, arról a jó öreg Bias megfeledkezett kissé bővebben nyilatkozni. Azt hiszem azonban, hogyha
néhány évig szolgált volna valamelyik hadi tengerészeinél, akkor
az ott tapasztalt élményeit bizonyára mint „kivételt" függesztette
volna oda felállított tantételéhez.
Hosszú hónapokat tölteni parányi kis vitorlás-sóner kényelmetlen apró kis kabinjában, örökös vitorla-manőverek között, meghimbáltatva és megczibáltatva a legcsekélyebb haragos szélrohamtól
is, örökké dideregve bóra idején, sciroccóban pedig a bőrig ázni,
miközben az ember a melancholiáig deprimált kedélyhangulatban
szenved, a vitorlás sónerről aztán áthelyezik cassemattás pánczélos
aczélszörnyetegre, a melyen annak a víz szine alatt fekvő sötét, dohos
kabinjában kap lakást, hatalmas ágyúkkal fölötte, mögötte és előtte;
soha meg nem szűnő siketítő, idegessé tevő zajjal, dübörgéssel,
kürtharsogással, a melyekkel a gyakorlatok szoros kapcsolatban
állanak — ez határozottan változatosság. A pánczéloshajóról aztán
rákerülni kiérdemült vén fregattra, a melynek korhadt a gerendázata, a vén fahaj óknak annyira karakterisztikus, nyomasztó
illatával, csökönyös himbálózásával és az arányokhoz mérten túl-
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ságosan nagyszámú legénységével — ez a második változatosság.
— Az én „változatokban dús életem" a tengeren legalább így
kezdődött.
A vén fregattra következett a még vénebb kikötői őrhajó, a
tantalusi kínoknak ez a hajó-alakba öntött megtestesülése. Ez a
kikötői őrhajó ugyanis hónapokig fekszik a kikötőnek ugyanazon
pontján lehorgonyozva és hónapokig látja meg hallja az ember a
kikötő zajos, élénk és mozgalmas életét, a nélkül, hogy ténylegesen
részt vehetne abban, miután a szolgálati viszonyok drákói szigora
odaköti a hajóhoz késő estig és kétszer-háromszor hetenként egész
napra az úgynevezett „inspekcziós szolgálatra".
Mikor már éppen elég volt az unalomból és egyhangúságból
a kikötői őrhajón, ismét vitorlás korvetta következett. Ezt felváltotta
egy ágyúnaszád, aztán megint pánczélos toronyhajó, befejezésül egy
torpedó-űző és záradékul — hogy a változatosság teljes legyen,
megint ágyúnaszád, gyenge vitorlázattal, rozzant kazánokkal, ókori
gépezettel, mint úgynevezett ,,állomáshajó", déli Dalmácziának a
legdélibb pontján, egy Istentől-embertől elhagyott unalmas fészekben/
Tíz hosszú hónapnak ólomlábon járó napjait töltöttem el ezen
a hajón, a „Narentán", a mely tulajdonképpeni missziójával, — eredetileg mint „állomási őrhajó" a Suttarinánál beszögellő török területnél, mely most a Herczegovina révén a megszállott tartományok
kiegészítő része, a berlini szerződés óta pedig a montenegrói kikötők
révrendőri szolgálatát tartotta fenn — egészen ellenkezőleg, havonként tizennégy sőt húsz napot is künn töltött a sík tengeren, minden
czél és minden ok nélkül, csupán azért, hogy a nyilt tengeren legyen.
Hivatalos nyelven ezt az okot úgy nevezték: „Segel-Kreuzung".
* Azon idők óta némi változás történt evvel az „Istentől-embertől elhagyott"
vidékkel. Ez a vidék ugyanis a déli Dalmácziának egyik legérdekesebb része, a mely a
fenséges szépségű Bocche di Cattaro bejárata körül terül el. A nyolczvanas évek legvégén
még ,teljesen 'elhagyott vidék ma már vasúti összeköttetéssel bír és lassanként „fiók
Rivierá"-vá fejlődik, a melyen elég jól berendezett szállodák és szanatóriumok állanak,
a melyekben az északról jövő hajók és vonatok üdülést és szórakozást kereső utasai
meg is találják azt, a mit keresnek. Mi azonban még „málha-öszvéreket" mutattunk
ki az intendanturához benyújtott utazási-számláinkban.

RAGUZA ÉS LACROMA SZIGET.
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Idegen kikötőt ritkán érintettünk ezen idő alatt és ha a tizennégy-húsz napi pensumot levitorláztuk vagy pedig, ha valamely
nehéz vihar menekülésre kényszerített bennünket, akkor idő előtt
visszatérhettünk a kedves kikötőbe, a melyben nagy

gyönyörűsé-

günkre néha olyan erős volt a hullámjárás, hogy csak halálmegvetéssel lehetett a hajóról partra szállani, azon nagyravágyó czéllal,
hogy néhány órát a — szárazföldön töltsünk.
Míg mi ebben a lélekölő unalomban és egyhangúságban

töl-

GRAVOSA.

töttük napjainkat a „Narentá"-n, azalatt több hajónk indult szép
és érdekes utakra: a „Fasana" például a föld körül, a „Saída"
Észak- és Dél-Amerika körül, az „Albatros" Nyugot-Indiába stb.
Mindezeket a híreket a legnagyobb

lemondással fogadtuk és ez

volt a legokosabb, a mit tehettünk.
Egy alkalommal hírt kaptunk „felülről", a fő-hadi kikötőből,
hogy

a ,,Zrinyi"-korvettát fölszerelik

és tavasz elején

hosszabb

expedícióra indul, a melynek folyamán meg fogja látogatni Arábiát, Ceylont, az Indiákat, Khina partjait, Khina főbb

folyóinak

parti városait, továbbá az „Elzárt országot" (Koreát), Japánt stb.
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Reánk, szegény „gályarabokra", a hogyan magunkat a „Narentá"-n neveztük, éppen olyan benyomást tett ez a hír, mint a
minőt az elhagyott árva érezhet, ha irigyen látja a más boldogságát. Mert tudnivaló dolog, hogy mindazon utazások között, a
melyeket hadi tengerészetünk hajói tesznek, a keletázsiaiak a legérdekesebbek és ennélfogva a legkivánatosabbak is.

CASTELNUOVO.

Nem csoda tehát, ha önkénytelenül támadt bennünk a gondolat
és vágy: a ,,Zrinyi"-re juthatni.
Tudva azt, hogy a „Narentá"-ról egy év letelte előtt egyikünket
sem váltják fel, nem is lehetett reményünk a ,,Zrinyi"-re áthelyeztetni és így megelégedtünk azzal, hogy képzeletben kifestettük
magunknak a boldog ,,Zrinyi"-isták szép és érdekes útját, vigaszt
keresve abban a reményben, hogy majd felvirul a mi csillagunk
is. Egyelőre azonban megelégedtem volna azzal, ha legalább búcsút
vettem volna a „Narentá"-tól és néhány hónapot a szárazföldön
tölthettem volna.
18*
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Már régen megfeledkeztünk a „Zrinyi"-ről, Khináról, Japánról,
meg a szárazföldi élet hiú reményéről, midőn egy este a hajó
parancsnokához jött sürgöny után a parancsnok magához hivat és
— tudatja velem, hogy a legközelebbi postahajóval indulnom kell
Polába, miután a ,,Zrinyi"-re vagyok rendelve, mint annak orvosfőnöke !
Leírhatatlan meglepetést okozott reám ez a nem remélt hír.
Gyermekkori álmaimat, ifjúkori ideáljaimat láttam hirtelen megvalósulni a parancsnoknak ebben a néhány szavában. Örömtől sugárzó
arczczal tértem vissza kis carrénkba — a tiszti szalonba — közölve
tiszttársaimmal a sürgöny tartalmát.
Hamarjában nem tudván, hogy mihez fogjak előbb, legczélszerűbbnek tartottam leülni és tervezgetni. Kellemes izgalmamban
érezvén azonban, hogy úgy száraz torokkal nem igen megy a tervezgetés, meg azt is, hogy „nem jó egyedül lenni", ennek folytán
néhány perez múlva már az asztalon állott néhány üveg siciliai,
a mely „édes nedű" mellett „eltervezgettünk" és elbúcsúzgattunk
reggelig.
.'
. ;
• .
Harmadnapra megérkezett az én felváltóm, helyesebben —
megváltóm és én még aznap elhagyván a „Narentá"-t, beköltöztem
a szomszéd kis városkába, Castelnuovoba, a hol néhány napig
kellett várakoznom a legközelebb induló postahajóra. Végre élvezhettem azt, a mi után már évek óta hasztalan vágytam — a szabadságot.
Leírhatatlan édes érzés az, évek után először élvezni az abszolút
és tökéletesen független szabadságot. Minő boldogság volt az, künn
járni a szárazföldön; czél és terv nélkül, nem kötve időhöz és szolgálathoz, csak járni, sétálni; a kellemes kedélyhangulat következtében megbámulni minden kellemes, új és szokatlan dolgot, például:
— fiókáit tápláló fecskét, füvet kaszáló embert; örömöt találni minden csekélységben, látni magam előtt embereket, a kik nem matrózok, hallani zajt, a mi nem vezényszó vagy kürtharsogás s látni
fákat, a melyek nem árboezok. Hát még az első est milyen szép
volt! Hazamehettem a nélkül, hogy előbb félórai utat kellett volna
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megtennem a csónakban álmukból felzavart, gépiesen és kedvetlenül
evező matrózokkal. Az alacsony, sötét, dohos és parányi kabin helyett tágas szép szoba várt reám, egyenesen fekvő, széles ágygyal,
kilincses ajtóval, a mely a szoba felé nyílik s nem kell nehezen
betolnom a falba, tágra nyitott nagy ablakokkal, a melyeket nem
kellett becsuknom, attól való félelmemben, hogy esetleg elönt a
betolakodó hullám vize.*
Évekig kell mindezt nélkülözni, hogy az ember ilyen csekélységekben, ilyen mindennapi apróságokban örömet és gyönyört találjon.
Nem kevésbbé kellemes volt az út Castelnuovótól Poláig a
kényelmesen és szépen berendezett „Arciduchessa Carlottá"-n, a
Dalmácziát abban az időben járó személyszállítóhajók legnagyobbikán.
Megszokva a „Narentá"-n a négy lépésből álló sétát (a kisebbszerű
hajóinkon a fel s alá járkálást úgy nevezik: Fare quattro passi,
azaz négy lépést tenni, mert többet tenni nem lehet), élvezettel
jártam végig a „Carlotta" széles és hosszú fedélzetét, társalogva
és csevegve a többi utasokkal.
Tudvalévő dolog, hogy sehol és semmi viszonyok között nem
köthető oly könnyen ismeretség, mint éppen a hajókon. A legérdekesebb társalgás sem tart azonban tovább, mint a szép idő meg a
sima tenger. Úgy történt most is. Délelőtt ragyogó napsugárnál
tükörsima tengeren víg csevegés, nevetgélés uralkodott a hajón, míg
egyszerre, a nélkül, hogy megjelent volna a szemhatáron ama bizonyos, minden tengeri regényben leírt „fehér felhőcske" és a nélkül,
hogy a sima felületet felváltó hullámok „toronymagas" hullámokká
nőttek volna, egyszerre csak ott állottam a fedélzeten, egészen
egyedül. Az előbb még „talajbiztos" vagy „tengerálló" tengeri
„gigerlik" lenn fetrengtek szűk kabinjaikban, elkékült ajkukon a
tengeri betegségnél jellemzetes mosolylyal, sápadt arczukon a hideg
verejtékkel, áldozva a tengernek. Én pedig félig-meddig örvendve
annak, hogy háborítatlanul szőhetem terveimet, vígan tovább szíttam
* Hogy a zelenikai vagy melinjei hotelek mai vendégei megelégszenek-e
azt nehezen hiszem.

ennyivel,
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szivaromat és gyönyörködtem a magasan járó hullámokban, melyek
gyorsan röpítettek bennünket fel Polába. — •— —
Megérkezvén Polába, eljártam a szokásos és előírt jelentkezéseket.
Ezeket befejezvén, most már abban állott legfőbb törekvésem, hogy
a „Zrínyi" indulása előtt néhány napi szabadságot eszközöljek

ki

magamnak, a mely törekvésem, tekintetbe véve a több évig tartó
életet a különböző hajókon, másrészt pedig a közvetlen előttem
álló hosszú ideig tartó missziót, nemcsak jogos, de rendkívüli mértékben szükséges is volt., Sajnos, minden törekvésem eredmény
nélkül maradt. A „Zrínyi" indulása ugyanis május elsejére volt
kitűzve és ennélfogva lehetetlen volt csak néhány napra is távoznom
Polából.
Bőven indokolt kérésem megtagadásából

következtetve, azt

hittem, hogy a „Zrínyi" már bizonyára tökéletesen fel van szerelve
és indulásra készen

áll a kikötőben. Legnagyobb bámulatomra

azonban a felszerelt hajó helyén nem találtam egyebet a kikötőnek
egyik félreeső zugában, mint az, üres hajótestet, csupasz ágyúival
és csonka árbocztörzsekkel.

'

— Hiszen a míg ezt a hajót felszerelik és ellátják mindazzal,
a mire hosszú időkre, a Itropikus vidékekre induló hajónak okvetlenül
szüksége van, mondám a hajón talált „első tisztnek"* —

addig

hetek is eltelnek. Hát hogy ne mehetnék haza vagy öt napra?
— Úgy-e ? — volt a válasz, — hetek ? Én meg azt mondom,
hogy napok. Hányadika van ma?
— Április 20-ika.
— No jó; én tehát azt mondom: április 27-én a tisztikar és
a legénység felszáll a teljesen felszerelt hajóra és május 1-én indulunk.
Nos, mit mond hozzá?
Nem mondtam persze semmit. (Hiszen csak merészeltem volna
valamit mondani!)
És a hajó, a melyből 20-án nem volt egyéb, mint a csupasz
* A már sokszor — de ezúttal utoljára — magyarázott „Gesammt-Detail-Officier" ; rangra nézve a parancsnok után következő első és legidősebb hajós-tiszt, a ki a
hajó belső szolgálatát vezeti.
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test, hét nap lefolyása alatt fel volt szerelve, el volt látva és megvolt rakva mindazzal, a mi a trópusok alá induló hajóra okvetlenül
szükséges.
Hogy miben áll egy hadihajó felszerelése és mik azok a magával
viendő szükséges tárgyak, azt elképzelni nehéz, de leírni csaknem
lehetetlen.
Hát legelőször jön a rendkívül komplikált vitorlahálózat óriási
árboczsudaraival, vitorlarúdjaival s köteleivel, a mely utóbbiak neme-

„MAGAS ÁLLÁSBAN" FOGLALKOZÓ MATRÓZOK.

lyike száz méter hosszú és karvastagságu, számra nézve több száz
darab; az óriás nagyságú s nehéz vitorlák pedig területre akkorák,
mint egynémely erdélyi birtok. Ezután jön az ágyúk felszerelése,
a nagymennyiségű lőporral és különféle lövedékkel. A hajó vezetéséhez szükséges komplikált és drága műszerek, mint pl. a tájolók,
körhatodok, kronométerek, mélység- és sebességmérők, a térképek
stb. A kórház felszerelése száz meg száz apróságaival, műszereivel,
temérdek ágy- és fehérneműjével;

nem felejtve

el a szárazföldi

gyakorlatokhoz szükséges hordagyakat, tábori kellékeket sem. Továbbá
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a mintaszerűen berendezett gyógyszertár. A gépek felszerelése, nem
is említve a néhány száz tonna szenet, olajat stb. A lakóhelyiségek
bútorzata a parancsnok, a tisztikar és hadapródok számára; a kabinok
berendezése. Ezután jön a temérdek porczellánedény, bőven gondoskodva a viharos tengerjárásnál előforduló nagyszámú eltörésekre, az
idegen kikötőkben adandó meghívásokra meg a tiszti szolgák rosszakaratára. — A több mint háromszáz függőágy összes felszereléseikkel ; ruházat a legénység számára, még pedig téli és nyári öltönyök,
a trópusokra szánt ruha, parádés és dolgozó öltöny.
Még nem vagyunk készen. Jönnek továbbá a konyhaedények
s ugyancsak edények, evőeszközök a nagyszámú legénység számára.
Ezután jönnek a hajóácsok, asztalosok, vitorlamesterek, szabó, czipész
és puskaműves műszerei és anyagai. Továbbá élelmiszerek; ezek
némelyikéből csaknem egész évre való a legénység számára;
például: néhány száz láda kétszersült, temérdek sajt, kávé, tea, czukor,
tésztanemű (makkaroni, tarhonya stb.). Harmincz-negyven hordó
besózott hús, néhány száz doboz hús- és zöldség-konzerv; néhány
száz hektoliter bor, rum, olaj, eczet, só, bors. Asztali és drága
borok, különböző pezsgők, néhány ezer üveg sör, liqueurök, finomabb konzervek a tisztikar számára. A több száz kötetre menő
hajókönyvtár pedig éppen olyan fontos, mint az írás és olvasás
mysteriumaiban még járatlan legénység számára szánt papír és
irón; mindez persze halomszámra. Last not least: sok ezer szivar,
czigaretta, néhány mázsa dohány a legénységnek és tiszteknek.
És mindez a temérdek különféle tárgy, anyag és eszköz meg
műszer kifürkészhetlen khaoszban hever a fedélzeten. A hajó egyik
oldalán koromfekete cyclopsok — a fűtőlegénység — kézről-kézre
dobják a téglaalakúlag vágott széndarabokat, a melyek látszólag
kifogyhatlan mennyiségben vannak felhalmozva a hajóhoz kötött
úszóraktárban (szénpenichekben). A másik oldalon a lőport szállítják
be, rendkívül szigorú elő vigyázattal. Elől a kórház számára jött
tárgyak lebegnek a csigák kötelein, hátul pedig a száz meg száz
láda élelmiszereket, ruhákat, zsákokat vontatják fel. Az árboczokon
a kötélzet rendbehozatalával foglalkozik néhány tuczat matróz; lenn
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a korridorban és a gépeknél száz munkás kalapál, csörömpöl, fűrészel, fúr, farag és reszel. A hajó körül temérdek csónak és gőzbárka hoz, visz, emel, vitorlákat, horgonylánczokat, élelmiszereket,
„commissiókat", látogatókat, műszereket, szenet és hordagyakat, sürgönyöket (búcsúszavak hazulról) — szóval leírhatatlan és elképzelhetetlen Tovuhabohu! A kinek benne kellett lenni ebben a Bábelben, annak még késő éjjel, álmában is a fejében zúgtak és zajongtak
a nap folyamán felvett benyomások.

A felsorolhatlan nagyszámú nehézségek ellenére, a melyekkel
legelső sorban — sőt csaknem kizárólag a már fentebb említett ,,első
tisztnek" kellett megküzdeni, minden a kitűzött programmhoz híven
történt meg. A kijelölt napon — április hó 27-én — a legénység
és a tisztikar hajóra szállt. Egy-két nappal később a kikötői tengernagy, — a ki a szokásos szemle megtartása végett s egyszersmind
a hajót a parancsnoknak átadni jött a hajóra — mindent rendben
és kifogástalannak talált és így a május elsejére kitűzött indulásban
mi sem akadályozott többé bennünket.
Előbb azonban még egy kis proczedurán, helyesebben: kis
tengerész-murin kellett magunkat átküzdenünk, a mi ellen különben
egyikünknek sem volt jelentékeny kifogása. Tudniillik az indulásunk előtti estén a távozó ,,Zrínyi" tisztikarának tiszteletére megtartatott a tengerészeti casinóban a szokásos búcsúestély, a mely
ünnepély azon körülménynél fogva, hogy ugyanakkor tartották meg
az újonnan előléptetett tisztek is a maguk mulatságát, meglehetős
zajosan folyt le, mint a hogy az nagyszámú tengerészek gyülekezetében másképp nem is lehet. —
Másnap reggel a „Zrínyi" kabinjaiból kissé még „tegnapi"
arczczal bújtak elő a lakók, nem annyira a búcsúzás nehéz órájától, mint inkább — Isten tudja mitől megviselve.
Mert csak azt ne higyje valaki, hogy az ilyen hosszabb időkre
terjedő elutazás előtt az emberek nem tesznek egyebet, mint hogy
egymás nyakába borulnak, ölelkeznek és ökölnyi könycseppeket
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV.
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hullatnak, a búcsúzás keserű fájdalmában és hogy huszonnégy
órán keresztül lobogtatják a fehér zsebkendőt. Ezt éppenséggel nem
teszik. Sőt ellenkezőleg. A. minő tökéletes közönynyel hagyja el az
induló vonat az indóházat, éppen olyan teketória és czeremónia
nélkül indulnak a hajók húsz-harmincz ezer mértföldes útjaikra
a kikötőből. Azok, a kik a búcsúestén együtt mulatnak, jóformán

MODERN HADIHAJÓ TISZTIKARÁNAK ÉTKEZŐ TERME.

azt sem tudják, hogy ül-e köztük valaki, a ki távozik körükből,
és ha tulajdon bátyja vagy benső barátja utazik is el egy-két évre,
a saját szolgálati viszonyai még ebben az esetben sem igen hagynak időt másra gondolni és mással foglalkozni.
Egy alkalommal majdnem egész évi távollét után érkezvén
haza Polába, legelső partraszállásom alkalmával találkozom eg}^
„benső czimborával", egy jó barátommal. Persze, úgy üdvözöltem,
mint a hogyan egyévi távollét után az ember az itthon maradottat
üdvözölni szokta. A „benső czimbora" azonban a legkevésbbé sem
mutatott túlságos örömteljes meglepetést, hanem közönyösen kérdi:
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— Honnan jösz ilyen korán reggel ?
— A „Frundsbergről".
— És hol jártatok?

;

— Észak-Afrikában. Nyugot-Ázsiában, stb.
— Úgy ? Hát azért nem láttalak már vagy két hete ! . . '.
De maga a távozó sem érez holmi szívfájdalmat vagy más
ehhez hasonló furcsaságokat. Könnyű kedélylyel, könnyű szívvel,
gond és bú nélkül megy neki a világnak. Hiszen bárhova jön,
bármerre jár, szívesen látják mindenütt; bármely világrészbe jusson,
mindig hazai talajon van, mert a hajónak minden deszkadarabja
talpalattnyi talaj a távoli haza drága földjéből.
A kitűzött programmhoz híven, május elsején pontban tíz
órakor csendült meg hajónkon először a gépjelző harangja:
„Lassan előre". A következő perczben lassú méltósággal indult
meg a gyönyörű korvetta hosszú útjára, ügyes manőverrel kikerülve
a kikötőben szanaszét lehorgonyzóit pánczélosokat és testvérfahajókat,
óvatosan távol tartva magától mindennemű „gyöngéd" érintkezést.
A kikötői őrhajó közelébe érve, — a melynek vezérárboczán a kikötői
tengernagy lobogója lengett — a ,,Zrínyi" legénysége a kötélhágcsókra
kúszott és azon ék-alakúlag sorakozva, háromszoros lelkes hurrahval köszöntötték a lobogót, a mit az őrhajó legénysége ugyanilyen
módon viszonzott.
Rövid félóra múlva kiértünk a kikötőből. A kikötő bejáratának
végpontjáról, a tengerbe mélyen benyúló földnyelvről fehér kendő
lengett felénk. Fiatal karcsú hölgy idősebb és kevésbbé karcsú
hölgyre borulva zokogott a parton; közbe-közbe felénk lobogtatva fehér
keszkenőjét. Ugyanekkor a parancsnoki hídon álló őrtiszt szemében
is megjelent egy könnycsepp. A parancsnok kivételével ő volt köztünk
az egyedüli nős ember és a parton lengő fehér keszkenővel neki
intettek utolsó istenhozzádot. Alig néhány heti házasság után, még a
mézes hetek édes korszakából rántotta ki szegényt a nem várt
parancs. Mint őrtisztnek még az a vigasza sem maradt a jámbornak
a parancsnoki hídon, hogy legalább viszonozhatta volna a búcsúköszöntést. De megtettük helyette mi többiek. Ekkor éreztem éle19"
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temben először, hogy csupán mozdulattal és taglejtéssel szívből és
leiekből lehet beszélni. Mindnyájan őszintén, szívből és megindultán
lobogtattuk kendőinket a nekünk idegen nő felé.
Még a hazai kikötő viruló zöld halmainak láttávolában találkoztunk a „Ferencz József" pánczélos hajóval. Az impozáns külsejű
kolosszus, hadi tengerészetünknek akkor legifjabb „gyermeke", éppen
próbajáratait tartotta a tengerparton felállított mértföldjelző-oszlopok
mentén. A tizenkilencz t. mértföldnyi gyorsasággal száguldó hajó zúgva
és zihálva rohant végig közvetlen közelünkben, aczélsarkantyús orrával
több méter magasságra

verve fel a tajtékzó

fehér hullámokat.

A legénység pedig a tisztikarral együtt a parancsnoki hídon és a
mellvédeken csoportosulva, lelkes ,,hurrah"-kal üdvözölte a távozó
„Zrinyi"-t, a melyeket természetesen a mi legénységünk

és tiszti-

karunk sem hagyott válasz nélkül.
Kellemesen komikus hatást gyakorolt, a mint valamivel később
a tovavágtató kolosszus után egy parányi kis torpedónaszád, a szintén
próbagyakorlatait tartó „Uhu" vágtatott utánunk és közelünkbe érve,
az „összes" legénység és az „egész" tisztikar, sapkájukat lebegtetve,
háromszoros ,,hurrah"-val köszöntött bennünket. Az „Uhu" „összes"
legénysége és „egész" tisztikara ugyanis két tisztből és a matrózokkal,
gépészekkel egyetemben hat emberből állott. Mindazonáltal szívesen
és jóízűen nevetve viszonoztuk a parányi kis bajtárs szíves búcsúzását.
Két óra lefolyása alatt kiértünk az isztriai partok lankás halmainak láttávolából és ott lebegtünk a nyilt tengeren, egyedül és
hosszú időre tökéletesen önmagunkra hagyatva. A szó szoros értelmében „előttünk a küzdés, előttünk a pálya". De erős volt a hitünk és tántoríthatlan a bizalmunk, hogy a mi derék korvettánk bizton megállja azt.
Nagy és nehéz feladatunknak már tulajdonképpeni kezdetét
kedvező előjelek kisérték. Tudniillik felsőbb rendelet következtében
csaknem az egész utat kirárólag vitorla alatt kellett megtennünk
és csak elháríthatlan szükség esetén vagy pedig a kikötők érintése
alkalmával volt szabad a gépeket igénybe venni. Természetesen
örömmel

fogadtuk

az állhatatosnak Ígérkező észak-keleti bórát,

a mely tekintettel a mi dél-keleti útirányunkra, alkalmasabb nem is
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lehetett volna. A gép járását „beszüntették", a vitorlákat felvonták
és mélyen oldalt feküdve azoknak nyomása alatt, óriás hattyúként
lebegett tova a ,,Zrínyi" a sötétkék víztükrön.
Nem lesz talán érdektelen ezen alkalommal kissé bővebben
megismerkedni a ,,Zrinyi"-vel és a hajó berendezésével. Az 1871-ben
vízrebocsátott, vasvázzal épült hajó hatvan méter hosszú és tíz méter
széles; öt méter mélységű víz alatti részével ezerháromszáznegyven
tonna vizet nyom ki helyéből. Három árbocza, a melyek közül a
középső, az úgynevezett főárbocz, harmincz méter magas, összesen
ezerhatszázötven négyzet-méternyi vitorlaterülettel bír. Nem egészen
modern alkotású gépezete ezer indikált és kétszázharmincz névleges
lóerővel bír, a melynek segítségével óránként tíz t. mértföldet képes
megtenni. Valamennyi ágyúja a fedélzeten van elhelyezve és pedig
négy darab tizenöt cm. kaliberű Wahrendorf, két darab hét centiméteres Uchatius és két darab mitrailleuse.*
A legénység,
alsóbbrangú

beleszámítva

mintegy harmincz magasabb és

altisztet, kétszázharminczegy főből állott. Élelmezés-

sel három hónapra voltunk ellátva, egyes czikekkel azonban, mint
pl. italokkal, konzervekkel egy egész évre. Ivóvizet csupán harmincz
napra valót lehetett felvenni; jóformán azonban ez is felesleges volt,
miután a desztilláló gépek segélyével ivó vízzel bármely körülmények között bőven elláthattuk magunkat a tenger vizéből.
A tartósnak Ígérkező

észak-keleti

szél az Adrián uralkodó

csalfa szelek szokásához híven csakhamar cserbenhagyott bennünket
és ide-oda ugrálva, folyton irányt változtatva, nemsokára tökéletesen
* A tisztikar következőleg volt összeállítva: Khittel Vladimir fregatt-kapitány
{ = alezredes) mint parancsnok ; elisenaui lovag Mauler József sorhajóhadnagy ( = I. oszt.
százados) mint „első tiszt" = Gesammt-Detail-Officier; Morelli Albert sorhajóhadnagy
pattantyús tiszt; pecinei lovag Cosulich Henrik sorh.-hadn. manővertiszt; lovag Friedenfels
Ede sorhajóhadnagy, a parancsnok mellé beosztott segédtiszt; báró Eiselsberg Vilmos
sorhajózászlós ( = főhadnagy) helyettes pattantyústiszt; Lengnick Arthur sorhajózászlós,
hajózási tiszt; Hansa Oszkár sorhajózászlós, második manővertiszt, dr. Gáspár Ferencz
fregatt-orvos, mint hajó-orvosfőnök; Dollinar Bartolo, tengerészbiztos, Brabletz Vilmos
első gépész; Fuchs Károly és Margetich Károly gépészek; továbbá a következő
tengerész-hadapródok: Buchmayer W., Budik F., Laurin J., gróf Hartig, Schoep flin L.
és Vita R.
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elállt. A még előbb duzzadó vitorlák lomhán lógtak alá rúdjaikról
és a mindinkább elvonuló hullámjárás

pedig jó eló're elárulta a

bekövetkező szélcsendet. Más viszonyok

között a hajóparancsno"1"

nem tehetett volna egyebet, mint nyugodtan és türelemmel vesztegelni
ugyanegy helyen és megvárni a bármely irányból jövő szelet, hogy
ennek segítségével folytathassa az útját. Most azonban fél napot
sem volt szabad vesztenie, hanem bárminő körülmények között hala-

„SZEMÉT"-GYŰJTÉS A FEDÉLZETEN.

déktalanul folytatnia kellett az útját. Ennek a körülménynek köszönhettük, hogy egy óra lefolyása után már éreztük talpunk alatt a
fűtött kazánok feszítő remegését és csakhamar folytattuk az utunkat
öntudatosan és önállólag, mitsem törődve „Szél uram" szeszélyeivel.
Helyén valónak találom itt megemlíteni, hogy miért volt ezúttal
a „Zrínyi" útja olyan sürgős, hogy még egy-két napi szélcsendet
is tekintetbe kellett vennünk.*
* Abban az időben ugyanis — a mikor a vitorlás-hajókkal való utazgatás a
hadi tengerészetnél javában szokásos volt — három-négy napi veszteglés egy helyen,
vagy két-három heti kalimbázás ide-oda a kitűzött útiránytól jobbra vagy balra tekintetbe
sem vétetett.
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Utunk végczélja az ideiglenes útiterv szerint a veszélyes viharjairól, de főképen a Tayfunjairól híres khinai vizeken volt megállapítva.
A Sárga-tengeren, egyáltalában végig a khinai partokon, tudvalevőleg
egész éven át meglehetős szabályossággal két különböző irányú szél
uralkodik, mindegyik egy-egy féléven át. Június elejétől november
végéig a délnyugoti Monszun uralkodik, a mely november végén megfordul és aztán hat hónapig fuj észak-keleti irányból. Minél tovább tart
az egyik vagy a másik éppen uralkodó szél, azaz minél idősebb, annál
gyakoriabbak a Tayfunok, a hajósok eme rettenetes réme és számos
esetben halálos veszedelme. Ezen okból kellett tehát a „Zrínyi-'-nek
szükség esetén az Indiai óceán eléréséig akár az egész utat teljes
gőzerővel tennie, hogy meglehetős korán, tehát még a dél-nyugoti
Monszun elején, azaz legkésőbb júliusban érjen fel a khinai vizekre
és bevégezvén misszióját, még idejekorán, azaz az éppen kezdődő
észak-keleti Monszunnal kezdje meg az útját hazafelé. így tehát
mindig a frissen beálló két Monszunt használván fel, annál valószínűbb volt, hogy kikerüli a Tayfunokat, a melyek — mint említettük — akkor állanak be legsűrűbben, a mikor az egyik vagy a
másik határidejének vége felé közeledik.
Nem kevésbbé fontos sürgető volt az Indiai óceánnak mihamarabbi elérése is. Az Adentől Singaporeig terjedő négyezerkilenczszáz
t. mértföldnyi utat gőzzel megtenni ugyanis a ,,Zrinyi"-hez hasonló hadi
hajó nem képes, miután az ilyen óriási útra szükséges szénmennyiséget
hadi-felszerelésének súlyára való tekintettel nem vehet fel. Ezt az utat
tehát csaknem kizárólag vitorlával kellett megtennünk, a mely körülménynél fogva szintén számolnunk kellett a szél viszonyokkal, a
melyek az Indiai óceánon szintén meglehetős szabályossággal váltakoznak. A mi esetünkben a júniusban uralkodó délnyugoti

szelek

vétettek tekintetbe.
Azonban még több mint kétezerötszáz mértföldnyi távolságban
ezektől az állhatatosán és kitartóan egy irányból uralkodó szelektől,
mindjárt utazásunk kezdetén meglehetősen sokat kellett tűrnünk az
Adria apró-cseprő szeleinek szeszélyeitől. A fél napig tartó szélcsend
után ellenkező szél — a scirocco — köszöntött be összes kellemet-
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lenségeivel, a melyek között a főfájás, bágyadtság és „kedély depressió"
a csekélyebbek közé tartoznak.
A mindinkább erősbödő scirocco ellen hasztalan volt minden
csillapítási próba, a melyek

különben a szavahihető

hajómester

állítása szerint máskor mindig használtak. így pl. hasztalan volt a
legfiatalabb

hadapródtól „kölcsönkért" négykrajczárosnak*

dobása a fő-árbocz csúcsáról. (A „pattagon" mentségére

vízbe-

szolgáljon

azonban, a mint utólag kisült, hogy a tenger elbűvölésével megbízott
hunczut mali a „pattagon" helyett ócska bakancssarkot dobott a vízbe,
még pedig minden varázsmondás nélkül. A ravasz mali másnap a
rapporton meg is büntettetett ezért a turpisságáért.) Éppen olyan
hasztalan volt a szakács által díjtalanul (!) felajánlott

hering fel-

akasztása a hajó orrán kiálló csonka rúdra. Hiába lógott a jámbor
vihartűző hering órákon keresztül; a szerecsen-utczai fűszerkereskedésre emlékeztető illaton kívül más eredmény nem volt tapasztalható.
Ily körülmények között nem csodálható tehát, hogy a gépeknek
teljes

erővel kellett működniök, hogy a hatalmas ellenhullámok

okozta akadályt

legyőzhessék, a mely erőlködés

azonban

nem

annyira a hajónak, mint inkább szénkészletünknek volt kárára. PortSaidig,

a legelőször

érintendő kikötőig,

még mintegy

ezerszáz

mértföldnyi utunk volt hátra és miután a szénkészleten már ily
korán ekkora rést ütött a scirocco, kénytelenek voltunk valamely
útbaeső kikötőbe bemenni annak kiegészítése végett. A parancsnok választása Korfura esett, a mely választás

ellen

sem volt kifogása. Alighanem hasonló viszonyok

egyikünknek

uralkodhattak a

közelünkben vitorlázó angol iskola-hajón is, a ,,Cruiser"-en, a mely
nehezen kalimbázott a mindinkább erősbödő délnyugati szél ellen.
A „szigetek gyöngye" — Korfu — felé tartva, találkoztunk késő
este az „Aurora" korvettával, a „Zrínyi" testvérével, a mely KeletAfrika és az Indiák partjain tett útjáról tért haza Pola felé. A honvágytól vontatva, de még erősebben hajtva az „Aurorá"-ra kedvező
Scirocco által duzzadó vitorlákkal iramlottak el közelünkben. A köl* Az úgynevezet „pattagon"-nak.

(Salgó Sándor fényképész gyűjteményéből).

CAIRO LÁTKÉPE.
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csönös ismerkedési jelzés váltása után jelző lámpáikkal „szerencsés
utazást" kívántak nekünk, a mely szívélyes köszöntést hasonló
módon viszonoztuk: „boldog hazatérést" kívánván nekik.
Természetesen örömmel ragadtuk meg az alkalmat, hogy nem
remélt kellemes estét töltsünk a gyönyörű sziget fővárosában.
Az „Esplanade" és a consulok gyönyörű villája a Castrades Bayben bő alkalmat nyújtott a szórakozásra.

(Salgó S. fényképész gyűjteményéből.)

MOHAMMED ALI MECSETJE CAIROBAN.

Az élelmezési mesternek is alkalma nyílott az élelmiszerek készletét kissé felfrissíteni; sőt mi több — a mint egy tiszttársam naplójában olvashattuk — „a hajó-szakács egy vakmerő kísérlettel próbálkozott meg: Ugyanis másnap délben eper-crémemel lepte meg a
tiszti asztalt; mindenesetre elismerésre méltó merészség azon czéhnek
tagjától, a mely czéh olyan szigorúan ragaszkodik az egyformaság
tradíciójához, hogy bármityen parányi kis eltérés a „mindennapi
kenyér" kérdésében valóságos — csodának tekinthető".
A következő reggelen Korfut elhagyva, duzzadó vitorlákkal
folytattuk utunkat, miután előbb szivélyes búcsút vettünk a kikötőben horgonyzó ;,Paralos" görög állomáshajótól. Gyorsan hajtatva az
ezúttal csakugyan kitartó észak-nyugati széltől gyors egymásutánban
kaptuk láttávolba a jóniai szigeteket Paxos. Antipaxos, Kephalonia,
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Zante, felettük az örökké mosolygó görög kék éggel, egymásután
tűntek el a láthatáron, míg végre a Matapan foknál Európa keleti
részének legdélibb csúcsánál, búcsút vettünk hosszú időre a vén
Európától. Nemsokára feltűntek a láthatáron Kréta szigetének égbe
meredő kopár sziklái és még ugyanazon éjjel Gavdo parányi szigetének rendkívül magas sziklájáról levilágító fénye. Az egyetlen kopár
sziklából álló szigetnek legmagasabb csúcsára van építve a világítótorony, a melynek húsz t. mrtfdre világító forgó fénye olyan az első
perczben, mint bolygó csillag, mely hol eltűnik, hol ismét felragyog.
Ennek a szigetnek déli partjait oldalt kapva, a hajó új irányba
tereltetett. Irányt vettünk Port-Said íelé, a Suezi csatorna bejáratához, a hova utazásunk tizennegyedik napján megérkeztünk.
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PORTSAID KIKÖTŐJE.

