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E tansegédletnek, mely ismételten megnyilvánult óha
jokra, különösen pedig a hadtest tiszti iskolák főfelügyelő
jének indítványozására állíttatott össze, célja hozzájárulni 
ahhoz, hogy a hadsereg és a honvédségek tisztjei bepillantást 
nyerjenek azon viszonyokba, melyek a tengeren általában, 
de különösen a cs. és kin hadtengerészetben fennállanak.

Egyes szakaszok e kereten túlterjednek avégből, hogy 
az egyes részek közti összefüggést fenntartsák és az egész
nek megértését megkönnyítsék.

Wien, 1911 szeptember havában.
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I. A hajóhad jelentősége és feladatai. — A cs. és 
kir. hadtengerészet története.

1. A hajóhad feladatai háború idején. A tenger a 
közlekedésügy mai állása mellett nem szétválasztó, hanem össze
kötő tényezője a vele határos országok és szárazföldeknek. Az 
összekötést a hadi és kereskedelmi flották hajói létesítik. A keres
kedelmi hajók a közlekedés által a kereskedelemnek, iparnak, 
termelésnek és ezáltal a hazai közgazdasági érdekeknek szol
gálnak. A hadiflották e közlekedésnek a szükséges biztonságot 
nyújtják, a lobogó tekintélyét és általa a haza iránti tiszteletet 
idegen partokon és a nyilt tengeren biztosítják, esetleg kiküzdik; 
valamely más parti állammal való háborús bonyodalom esetén 
tehát hivatva vannak egyrészt az ellenséges hajóhadakat leküz
deni, ezáltal a tenger feletti uralmat megszerezni, a tengeri útvo
nalakat a hazai hajók közlekedése számára szabadon tartani más
részt az ellenfél tengeri közlekedését szükség szerint megaka
dályozni.

Minthogy a tenger feletti uralommal a honi partoknak 
sikeres megvédése ellenséges tengeri támadások ellen egybe van 
kötve, ennélfogva a hajóhadnak háborúban kijutó leglényegesebb 
feladatai ama uralom megszerzésében csúcsosodnak ki.

A hajóhad annál biztosabban számíthat sikerre, mennél 
inkább igyekszik — még általában védőleges hadvezetés mellett 
is — a harcot nyilt tengerre terelni, az ellenséges hajóhadat fel
keresni és így a kezdeményezést a maga számára megóvni; 
mert a kellő időben végrehajtott támadás a védelemnek a tengeren 
is legjobb és legbiztosabb módja. A szőkébb partvédelmet is így 
kell felfogni, mely hogy sikeres lehessen, a hajóhad közremű
ködését nem nélkülözheti. Hiszen az ellenségnek egy meglepőleg 
végrehajtott, nagyszabású parti művelete — védő hajóhad híján

1Tengerészet.
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— az elhárítására szükséges csapattömegeknek a veszélyeztetett 
pontra való beérkezéséig már odáig fejlődhetne, hogy végérvé
nyes visszautasítása — ha ugyan általában még lehetséges — a 
legsúlyosabb zavarokat okozná, sőt esetleg a hadsereg egész 
hadműveleti tervének megváltoztatását idézhetné elő. A száraz
föld előtt fekvő szigeteknek megvédése pedig hajóhad nélkül 
alig eszközölhető.

2. Uralom a tenger felett. A csatahajóhad képviseli az 
anyaország hatalmi állását a tengeren és az a tenger feletti uralom 
hordozója. Ezen uralmaf a háborúban tehát, ha az ellenfelek 
egyike nem mond le róla a priori, a csatahajók harca dönti el.

Ha valamely háborús bonyodalom a tengeren játszódik le, 
az ellenfél csatahajóflottájának megsemmisítése képezi tehát a 
hadműveletek főcélját. Előfordulhat ugyan, hogy egy flotta jelen
tékenyen kisebb számereje miatt egy kilátásnélküli nyílt döntő 
harc elől kitér és egyelőre saját hadi kikötőiben vagy azok köze
lében tartózkodik, hogy az események fejlődése folyamán vala
mely alkalmas fázist bevárjon. Emellett semmi kínálkozó alkalmat 
sem fog elmulasztani, hogy az ellenséges haderők részei, szállít
mányai, utánszállító és hírszerző vonalai, esetleg az ellenfél ideig
lenes hadműveleti alapja ellen is csapásokat ne mérjen. A főcél 
azonban mindig az ellenséges csatahajóhad károsítása marad, 
melylyel talán a háború valamely későbbi fázisában a döntő mér
kőzés lehetséges lesz. Aki erről általában lemond, az már eleve 
átengedi a tengeri uralmat az ellenfélnek.

Ha a tengeren való uralom bírásának kérdése el van döntve, 
akkor a tenger felett uralkodó hajóhad azon helyzetben van, 
hogy az ellenfél egyes kikötőit, sőt egész partrészeit tenger
zár (66. pont) alá vegye, ezáltal, valamint az ellenséges lobogó 
alatt járó kereskedelmi járóművek közvetlen elfogása által a nyílt 
tengeren az ellenség tengeri kereskedelmét, iparát stb. súlyosan 
károsítsa, sőt előbbit esetleg teljesen megsemmitsítse. így az 
ellenséget talán legérzékenyebb oldalán — a pénzügyin — éri 
csapásaival. Némely államnál (ilyen pl. Anglia), mely élelmezés 
dolgában egészen vagy nagyobbrészt a tengeren át való beho
zatalra van utalva, ezáltal a lakosság legelemibb létfeltételei veszé
lyeztetnének; ez, valamint a parti városok bombázásának és meg
sarcolásának maga a lehetősége is — e hadi rendszabályok nép- 
jogilag ugyan tilosak — már magukban is elegendőknek bizo-
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nyúlhatnak, hogy a háború lefolyására, illetve a békealkudozásra 
döntő befolyással legyenek.

Továbbá csak a tengeren való uralom megszerzése által 
nyílik meg a hajóhad számára az a lehetőség, hogy esetleg egyéb 
feladatoknak megfeleljen, melyek részben a hadsereggel közvet
lenül együtt működve oldandók meg. Mindenekelőtt az út fel
szabadul a tengeren át végrehajtandó vállalatok, hadseregrészeknek 
tengeri szállítmányok által való gyors és sima eltolása, nagy csa
pattestek partraszállítása számára, melyek esetleg az ellenfél hátá
ban vagy oldalában hajtandók végre. Ezeknek elhárítása céljából 
az ellenség kényszerülni fog nagy seregrészeket szabad rendel
kezésre készen tartani, melyek a háború főszinhelyétől termé
szetesen elvonatnak. Mindez, mint már megbeszéltük, a meg
szerzett tengerfeletti uralom föltételéhez van kötve, minek híján 
minden ilyes vállalat már megindulásakor a balsiker csiráját rej
tené magában. Nem szükséges azonban, hogy mindig az abszolút 
tengeri uralmat valósítsuk meg, vagyis az ellenség összes ten
geri haderőit a hadjárat egész tartamára megbénítsuk. Bizonyos 
körümények között elegendő, ha azoknak zöme — esetleg az is 
csak időlegesen — tehetetlenné tétetik, illetve a hadjárat főharc- 
szinterétől távol leköttetik.

Hogy a gyengébb hajóhadat vezénylő tengernagy meg
ítélhesse, miszerint azon helyzetben van-e, hogy harcba bocsát- 
kozhatik-e vagy nem, nemcsak a két ellenséges hajóhad elméleti 
harcértékének arányát kell megfontolnia, hanem számolni kell a saját, 
valamint alparancsnokainak képességeibe vetett bizalommal, sze
mélyzeteinek eredményes iskolázottságával és szellemével, segéd
forrásainak viszonylagos közelségével stb. is. A tengeri hadtör
ténelem bőven tartalmaz oly eseteket, midőn számszerint teteme
sen gyengébb haderők jobb vezetésük és kiképzésük folytán 
fényes győzelmeket arattak a tengeren. Ha tehát az erőkülömb- 
ség nem tőlságosan nagy, akkor a megfontolás általában mindig 
a megütközés mellett szól.

3.A hajóhad szám ereje. Azonban valamely hajóhadnak már 
békében megállapítandó számerejére nézve, tekintet nélkül a fenti 
megfontolásokra, csakis az előrelátható ellenfél száma és ereje mérv
adó. Nem is a megvédelmezendő kereskedelmi hajóanyag vagy part
szakasz a lényeges itt, hanem az erőviszonylat azon ellenféllel 
szemben, mely a saját hatalmi állást és birtokot veszélyeztethetné.

1*
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A flotta számerejének fentiek szerinti megszabása némely 
államokban határozott, messze előretekintő alapelvek szerint 
történik (példa Angolország «two power standard »-ja, azaz a 
flotta nagyobb legyen, mint a nagyságban mindjárt utána követ
kező két flotta együttvéve). A legtöbb tengeri államban azonban 
legalább a flotta felújítása, vagyis a hajóanyag pótlása egy bizo
nyos, körülbelül 20 évi időszak után (hajók élethossza) szabá- 
lyoztatik törvényileg (flottatörvények). Az ilyen szabályozás igen 
előnyös a hajóépítések gazdaságossága, a hajóépítő ipar, vala
mint a vele kapcsolatos iparágak folytonossága és viruló fejlő
désére nézve.

4. Előkészületek béke idején. A hajók mindenkori 
abszolút létszámát és erejét majdnem mindenütt időről időre álla
pítják meg. Aki az erre vonatkozó mérlegelések folyamán fukar
kodik, vagy a szükséges eszközök engedélyezésével késedelmeske- 
dik, az soha jóvá nem tehető hibát követ el. A hadiflották egy
ségeinek építése és felszerelése évekig tart (csatahajók 2—4 év 
alatt épülnek fel, az ipar teljesítőképessége szerint cirkálók és 
kisebb járóművek megfelelően gyorsabban készülnek el). Hozzá
számítandó ehhez az a sok hónapra terjedő időszak, ami szük
séges, hogy a személyzetek a hajóval és annak berendezésével 
annyira megismerkedjenek, hogy előbbi mindenképen harcra- 
kész és utóbbi komoly esetben teljesítőképességének legmaga
sabb fokáig kihasználható legyen. Tehát az anyag rögtönzése 
szintúgy lehetetlen, mint a szükséges személyzeteké.

A döntés a tengeri háborúban, még sokkal inkább, mint a 
szárazföldi háborúban, nehány egyes összecsapástól függ, ső 
talán csak egy ilyentől. Azon fél, melynek sikerül az első győ-t 
zelmeket — lehetőleg a nagy döntő csata előtt — aratni, az 
lényegileg már a maga számára biztosította a végleges diadalt. 
A háború elején fognak megtörténni az első, talán döntő, esetleg 
megsemmisítő mérkőzések. Az a hajóhad, mely céljának meg 
akar felelni, csak nehány órai mozgósítási tartammal számoljon, 
tehát már béke idején is mindenkor úgyszólván harcrakész 
legyen; ugyanaz áll a flottatámpontok erődítményeire nézve is.

5. A hajóhad békefeladatai. A hajóhad, mely fentiek 
szerint évekre terjedő békemunka eredménye, az államnak már 
béke idején is megbecsülhetlen szolgálatokat tesz, ugyanis lénye
gesen hozzájárul a béke fenntartásához, tanúságot tesz az állam
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tengeri hatalmáról kifelé és azt érvényesíti, ezáltal támaszul szol
gál a tengerentúli kereskedésnek; a hazai vállalatokban az anya
ország által való gyámolítás, a kereskedővilágban pedig a honi 
hajózási vonalak biztonsága iránt kelt bizalmat; a külhatalmakat 
arra indítja, hogy megfelelően méltassák nemzeti kereskedel
münk, valamint a külföldön élő honosaink érdekeit. Felemlíten
dők még a hadtengerészet által megoldandó tudományos fel
adatok is (távoli tenger- és partrészek kikutatása, saját és távoli 
partok felmérése, általában különféle földrajzi, csillagászati és 
meteorologiai kutatások), valamint azon nevelési tevékenység, 
melyet a hazai ifjúság tekintélyes részére kiterjeszt.

Az állam tengeri hatalmának dokumentálására szolgáló leg- 
használatosb és legtöbbször alkalmazott eszközökhöz tartoznak 
a modern, hatalmas hadihajók által idegen kikötőkben, főleg 
kereskedelmi kikötőkben végzett gyakori látogatások, mint «a 
lobogó mutatásáénak szokás nevezni.

Nem ritkán fordul elő azon eset, hogy valamely állam 
egyedül, gyakrabban többed magával megsértett érdekeinek 
védelme céljából flottatüntetést rendez a jogsértő állam partjai 
előtt, esetleg az ott levő vámhivatalokat időlegesen megszállja 
(példák: Német-, Francia- és Olaszország Venezuela előtt, az 
egyesült európai hatalmak Mytilene előtt, Kréta körülzárolása stb.) 
Ha a hajóhad ereje nem engedi meg annak messzebbmenő 
alkalmazását a hazai vizeken kívül, akkor a hazai érdekek súlyo
sabb természetű károsításait — mint amilyenek a honi keres
kedelem bojkottálása és más népjogellenes események — meg
akadályozni képtelen lesz. A kár, mely ekkép származik, úgy 
számokban kifejezve, mint a külföld előtti tekintély megcsorbu- 
lása révén esetleg nagyobb, mint a költségek, melyek a flotta 
oly mérvű megerősítésére szükségesek lettek volna, hogy a hazai 
érdekek sérelmét és megkárosodását erőszakosan meggátolhassa 
(példa az 1908/09-iki annexiós krízis).

6. A cs. és kir. hadtengerészet jelentősége a monar
chia számára. Ha azon különleges jelentőséget megítéljük, mely 
a cs. és kir. hadtengereszetet a monarchiára nézve megilleti, és 
emellett szem előtt tartjuk a bevezető általános megjegyzéseket, 
melyek egyaránt érvényesek a békefeladatok, mint a háború ide
jén megoldandókra nézve, úgy azon meggyőződésre jutunk, hogy 
utóbbi esetben a hadtengerészet első és főfeladata a honi par-
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tok hathatós megvédése céljából az Adriai-tenger feletti uralmat 
kiküzdeni, illetve megtartani. A flotta számerejének és összeté
telének megszabásánál tehát ezen szempont lesz mindenekelőtt 
mérvadó.

Ezen tenger feletti uralom kellő méltatásához elegendő, ha 
egyrészt szem előtt tartjuk a közlekedési viszonyokat partjaink 
mentén (Dalmácia) és azok hátországában (Bosznia és Hercego
vina), melyek annyira ki nem elégítek, hogy azon területeken 
lejátszódó katonai műveletek esetén a tengeri útról semmi esetre 
se mondhatunk le, másrészt ha tengermelléki szomszédjaink 
viszonylagos fekvését és viszonyait mérlegeljük.

Aki a tenger felett úr, az végrehajthatja a bevezetésünkben 
említett, az ellenfélt károsító összes rendszabályokat, továbbá 
azon helyzetben lesz, hogy az Adriai-öböl partjának bármely 
pontján a legnagyobb mérvű partraszállítást is megvalósíthatja. 
Ezáltal döntő csapást mérhet az ellenséges állam szíve, vagy 
valamely igen érzékeny pontja ellen, vagy pedig az ellenséges 
hadsereg oldalát vagy hátát annyira veszélyeztetheti, hogy az 
komolyan meg lesz gátolva hadműveleteiben. Amint azt általá
nosságban már elébb megemlítettük, ez esetben már egy ilyen 
partraszállás lehetősége is elegendő lesz, hogy a tengeren legyő
zött fél tekintélyes seregtesteit lekösse. Ezen csapattömegek a 
szárazföldi főhadműveleteknél már nem szerepelhetnek, ami döntő 
hatást gyakorolhat a háború lefolyására. A történelem értelem
teljes tanulmányozása, valamint Mahan «A tengeri hatalom befo
lyása a történelemre» című művében adott irányelvek megfelelő 
méltatása fényes világosságot fog vetni azon tényre, hogy a 
Habsburg-monarchia többrendbeli hadieseményeinek lefolyása 
szorosan öszszefüggött hadtengerészetünk sorsával.

7. A cs. és kir. hadtengerészet rövid története. E tör
ténet vázlatos tárgyalása vizszavezet bennünket а IX. századba, 
amely időben először esik szó császári hajókról, melyek az anconai 
tengeri ütközetben résztvettek. A következő évszázadokban talá
lunk ugyan említést e hajóhad némely csiráiról, bizonyos jelen
tőséghez azonban e hajóhad csak а XVI. század második felé
ben és а XVII. század elején jutott, midőn az uszkókokkal egye
temben Velence hajózásának komoly károkat okozott. Csak 
VI. Károly császár alatt lehet szó egy öröktartományi tengeré
szeiről ; a hajóhad fejlődése azonban komoly, főleg pénzügyi
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nehézségekbe ütközött, úgy hogy a flotta időnként teljesen meg
szűnt. A török háborúk egy dunai flottilla alkotását idézték elő.

1786-ban két holland járóműnek megvásárlása a mai hadi
flotta alapját annyiban vetette meg, amennyiben a monarchia 
azóta — azon rövid időszak kivételével, midőn a tengertől el volt 
szorítva — megszakítás nélkül rendelkezett hadihajók felett. 
A hadi lobogó rendszeresítése szintén ezen időre esik. Egy erő
teljes hadiflotta hiánya már ennek előtte is ismételten (Török
ország, Montenegro elleni háborúk) és azután a forradalmi hábo
rúkban igen hátrányosan hatott a szárazföldi hadműveletek mene
tére. Melas és Klenau tábornokok ezt az északolaszországi had
seregnél annyira érezték, hogy megpróbálkoztak magukon fel
fegyverzett kereskedőhajók felszerelésével időlegen segíteni, melyek 
természetesen csak kevésobé feleltek meg. Másrészt a francia 
hadsereg felvonulását Észak-Olaszországban a génuai partmenti 
tengerrész birtoka lényegesen elősegítette.

Velence elfoglalásával annak flottája is Ausztria birtokába 
jutott. A görög szabadságharcok és az azok kíséretében fellépő 
tengeri kalózkodás bő alkalmat nyújtottak az osztrák hajóhadnak 
sikeres tevékenységre, miáltal nagy tekintélyre tett szert a levantei 
vizeken. Ennek köszönhette Ausztria első sorban, hogy a Levante 
kikötői felé irányuló tengeri kereskedése a következő évtizedek 
alatt oly virágzó volt.

1856-ban, két évvel azután hogy Ferdinánd Miksa főherceg 
vette át a hadtengerészet főparancsnokságát, történt a pólai ten
gerszertár alapkőletétele, mi a hadtengerészet fejlődésének jelen
legi irányát megadta. Az újonnan szervezett hadtengerészet 
1864-ben a helgolandi tengeri ütközetben érvényesült; ezt 1866-ban 
a dicső lissai győzelem követte ; ugyanakkor a Garda tavi flottilla 
szintén igen sikeresen működött közre Garibaldi betörésének 
visszaverésében. Az 1867-iki kiegyezés óta a hadtengerészet is 
mint a hadügy egy része közös intézmény; elnevezése azóta 
«cs. és kir. osztrák-magyar hadtengerészet». Az évtizedekig tartó 
pangást, mely a hajóhad fejlődésében ezen események után 
beállt, remélhetőleg a jövőben céltudatos, szép eredménynyel 
kecsegtető fejlesztés fogja felváltani az egész monarchia érdeké
ben. Ez azonban azon feltevéshez van kötve, hogy a flotta jelen
tőségének és szükségleteinek helyes felfogása mind tágabb és 
tágabb körökre fog kiterjedni.



II. A hajóanyag. — Annak fegyverzete és 
felszerelése.

Első híreink oly járóművekről, melyek vízi szállításra szol
gáltak, körülbelől a Kr. előtti 3000 évből származnak (a régi 
egyiptomiak papiruszcsónakjai). A következő történelmi korsza
kokban a tengeri közlekedést evezős, később vitorlás járóművek 
szolgálták, amelyekből végül, a XIX. század folyamán, a jelenkor 
gőzhajója fejlődött ki.

8. Hajószerkezet és elnevezések. A modern tengeri 
hajó egy úszó építmény, mely vas-, illetve acéllemezekből van 
összeállítva. E szerkezet vázát a haránt és a hajó hosszában 
fektetett vas (acél) gerendáknak egy rendszere alkotja — ezek a 
harántbókonyok és hosszkötelékek (hosszbókonyok) — melyek
nek keresztmetszete megfelel a gyámvasaknál szokásos metsze
teknek : г"L Г T I T S

A fedélzetek magasságában a bókonyok közt a fedélzet- 
gyámvasak képeznek merev összeköttetést, melyek — amint azt 
már elnevezésük is kifejezi — a fedélzeteket is hordozzák. A bóko
nyok külső felületét lemezekből vízmentesen készített burkolat födi 
be. Nagyobb hajókon a bókonyokat, melyek a hajó alsó részei
ben 1 m magasságot is elérnek, belül is befödik lemezburko
lattal, a belső fenékkel. Az utóbbi és a külső burok közötti 
űrt a bókonyok támaszlemezei vízmentes rekeszekre (cellákra) 
osztják fel, miáltal a hajónak úszóképessége — még a külső burok 
megsérülése esetén is — biztosíttatik; az úszóképességet növeli 
több haránt és hosszirányban beépített lemezfal, melyek a hajó 
belsejét megfelelő számú vízmentes szakaszra osztják. Ugyanis, 
ha a hajó külső burokja megsérül, akkor csak egy vagy több 
rekesz, esetleg a vízmentes szakaszok egyike telik meg vízzel. 
A hajó belsejébe beépített ágazatos vízcsővezetékek (drainage)
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1. sz. ábra.

С о So

ahajó főbókonya (1 : 1100).

1. Hajótő, aj belső tő.
2. Hosszösszekötteté

sek (1, 2 stb.).
3. Harántbókony.
4. Tőlemez.
5. Külburok (külső 

lemezburkolat).
6. Hátfal teakfából 

(a vért számára).

7. Övvért, a) oldalvért 
és kazamátavért.

8. Belső fenék.
9. Gátfal.

10. Fedélzet gyámvasa.
11. Fedélzeti dúc.
12. Fedélzet lemezbur

kolata.
13. Vértes fedélzet.

15. Hosszfal.
16. Oldaltő.
17. Vértes rács.
18. Nyílások a fedél

zetekben.
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útján, mely az erős hajószivattyúkkal össze van kötve és a hajó 
minden egyes űréből és minden cellájából szívhat, a behatolt 
vizet kiszivattyúzzák; ekkép a hajó úszóképes marad.

A hajó legeleje a hajóorr, leghátulsó része pedig a tat. 
A jobb oldal jobb- vagy kormányfélnek, a baloldal balfélnek 
neveztetik. A legalsóbb szerkezeti rész, a tő vagy gerinc elül az 
orrtőkébe, hátul a fartőkébe megy át.

Az egyes fedélzetek felülről lefelé a következőkép nevez
tetnek : felső-, üteg-, középső-, közbenső-, legalsó fedélzet; a 
belső fenék fölött van a fenékür.

Az 1. sz. ábra egy csatahajó főbókonyát ábrázolja.
A hajó építése egy, a parttal határos, a víz felé menedékesen 

eső, kőből épített felületen — a sólyán vagy szárazföldi sólyán 
történik, mely a víz alatt — mint vízi sólya — még annyira 
folytatódik, hogy a hajó rajta közvetlenül a vízbe futhat és a 
merülésének megfelelő vízmélységbe jut. Az építés előtt a szá
razföldi sólyán az aljazat! tuskókat (ágyazat) állítják fel, melyek 
a hajó tulajdonképeni aljazatát képezik. Ezen fektetik végig a 
hajótövet (a hajó tatját a víz felé fordítva), vagyis a külburkolat 
lemezeinek legalsóbb rendjét (tőrend). Erre erősíttetnek a szög
letvasak, melyek a belső tövet tartják; azután egymásután követ
keznek a bókonyok, a hosszkötelékek és a többi szerkezeti 
részek. Az egyes részek összekötése vörösizzó állapotban bevert 
szegecsek által történik. A szomszédos lemezeket vésés útján 
vízmentesen összeillesztik. Ha a hajótest a felső fedélzetig úszó
képesen felépült, akkor kész a vizrebocsátásra. Ecélból a hajó 
súlyát természetesen át kell vinni a szerkezeti állványról (aljazat! 
tuskók és oldaltámaszok) egy sikló szánra. A siklópálya tenge
lyétől mindkét oldalt lerakják a szántalpakat, melyekre tuskózato- 
kat erősítenek fel; nehéz faékek beverése által közvetlenül a 
vízrebocsátás előtt a hajó súlyát eme tuskózatokra viszik át. 
Miután az oldaltámaszokat eltávolították, a hajó a visszatartó 
készülék kikapcsolása után, némelykor csak egy hidraulikus sajtó 
lökemének segélyével, a vízbe siklik (vízrebocsátás; 2. sz. ábra).

A hajó további kiépítése (a vért felerősítése, a gépek be
építése, felfegyverzés és felszerelés) az úszó hajótesten történik.

A monarchia jelentékenyebb hajóépítő telepei: a cs. és kir. 
tengerszertár Pólában egy fiókgyárral Teodóban, továbbá a követ
kező magángyárak: a Stabilimento tecnicoé Triestben, az Egyesült
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Osztrák Hajózási Részvénytársulaté (azelőtt Austro-Americana) 
Monfalconéban, Ganz és Tsa Danubius hajógyára Fiúméban és több 
kisebb hajógyár Lussinban, Fiúméban, Spalatoban, Curzolában stb.

9. Dokkok (hajómedencék). Munkálatok (mint kijavítások, 
befestés stb.) céljából, melyeket a hajónak ú. n. élő, vagyis vízbe 
merülő részén kell végrehajtani, a hajót a dokkban szárazra teszik.

Kétféle dokk használatos: száraz és úszó dokkok. Előbbi 
(3a. sz. ábra) a talajba beásott, kifalazott medence, úszó kapu
val, mely a dokk bejáratához szorosan hozzátámaszkodva, azt a

2. sz. ábra.

• I i

víztől elzárja. A hajó behúzása és a dokk elzárása után utóbbit 
kiszivattyúzzák; a külső víznyomás a dokk kapuját oly szoro
san nyomja oda a dokk homlokrészéhez, hogy víz a dokk bel
sejébe be nem nyomulhat.

A hajó kibocsátásához e célra szolgáló zsilipeken vizet 
eresztenek a dokkba; mihelyt a víz színe benn és künn egyen
lően magas, a dokk kapuja magától úszni kezd és a hajó ki
vonható.

Az úszó dokk (3b. sz. ábra) egy üreges szekrény, U-alakú 
keresztmetszettel; a dokk falainak üregeibe vizet eresztenek be,
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míg a dokk annyira sülyed, hogy a hajót beléje lehet vontatni. 
A dokk falaiba nyomult víz kiszivattyúztatván, a dokk mind
inkább kiemelkedik a vízből s vele együtt a benne levő s meg 
támasztott hajó is.

Természetes, hogy mind kétféle dokkban megfelelő aljazat
nál kell gondoskodni, hogy a hajó, mihelyest a feneket éri, kellő
kép alátámasztva legyen.

10. Méretek (vízkiszorítás, űrtartalom, tonnatarta
lom). Egy hajó nagyságának megítélésénél mérvadók: hossza,

3<7. sz. ábra.

»»%

szélessége és merülése (vagyis a hajótő és a vízvonal közti füg
gélyes távolság), vízkiszorítása, illetve űrtartalma.

A vízkiszorítás, vagyis szakszerüleg kifejezve: a kiszorított 
víz súlya egyenlő a hajó súlyával és tonnákban (1 t — 1000 kg.) 
fejeztetik ki. Főleg hadihajók nagyságának megjelölésére szolgál 
azok jegyzékeiben.

Kereskedelmi hajóknál inkább a rakomány számára szolgáló 
ür nagyságát fontos tudni, miért is űrtartalmuk (tonnatarta
lom) méretik fel, mely az illető hajólajstromokban felsoroltaik. 
A tonnatartalmat az angol eljárás szerint regisztertonnákban
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(a 283 /и3) fejezik ki, még pedig megkülönböztetik a brutto 
tonnatartalmat vagyis az egész hajó űrtartalmát a netto 
tonnatartalomtól, mely egyenlő az előbbinek rakomány, illetve 
utasok számára használható részével. Mindkét esetben, tehát 
úgy a vízkiszorítás, mint az űrtartalomra nézve, így fejezzük ki 
magunkat: «a hajónak ennyi és ennyi tonnája van» ; hogy milyen 
tonnáról van szó, azt többnyire már a hajó neméből (kereske
delmi, vagy hadihajó) lehet következtetni. Vízkiszorítás és tonna
tartalom közt összefüggés nincs.

3b. sz. ábra.

iUlví

-

=*I

11. Hajtókészülék. A hajó tovamozgatására annak hajtó
készüléke szolgál. Kisebb járóművek, csónakok evezőket hasz
nálnak, míg számos kisebb partjáró és halászbárka, valamint 
nehány oceánjáró a vitorlákat, az összes többi hajók pedig a 
gépeket alkalmazzák, mint hajtókészüléket.

12. Vitorlások. Partjáró hajók és halászbárkák 1 vagy 2, 
nyílt tengeren járó vitorlások 2-6 árboccal bírnak; ezen hajó
kat árbocozatuk szerint sóner, brigg, barkhajó, teljes árbocozatú 
hajó, ágsóner, klippernek nevezik. Az árbocok nevei három- 
árbocos hajón — élőiről a tat felé követett sorrendben: elő-, fő- 
és kereszt-árboc.
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13. Gőzhajók. Az összes modern hajók zömét a gőz
hajók képezik. Ezeken szintén vannak árbocok, de rendeltetésük 
más: jelzésre, figyelésre, a szikratávirászathoz szükséges antennák 
hordozására és megfelelő darukkal kapcsolatosan rakomány, csó
nakok és általában súlyos terhek be- és kirakodására szolgálnak.

Csaknem valamennyi újabb gőzhajó csavargőzös. Kerekes 
gőzhajók manapság csak sekély vizeken és folyókon használa
tosak. A csavart a gép hozza forgásba. A gép munkateljesítmé
nyéhez szükséges vízgőzt a kazánok szolgáltatják.

14. Hajókazánok. Ezek közül hajókon kétféle rendszer 
van használatban, úgymint tűzcsöves és vízcsöves kazánok.

Előbbiek különösen a huzamosb állandó üzemre alkalma
tosak, miért is a legtöbb kereskedelmi hajón alkalmazvák.

Utóbbiak, melyek aránylag csekély víztartalmuknál fogva 
igen gyorsan — Va—2 óra alatt 4—8 órával szemben tűzcsöves 
kazánoknál — fejlesztik a szükséges gőzt, különösen a hadihajó
kon gyakran és gyorsan változó gépüzemintenzitásnak felelnek meg, 
minek folytán azokon manapság kizárólag ily vízcsöves kazáno
kat használnak.

Az égési gázok elvezetése 1—6 kürtőn át történik.
A kazánok tápolására — jókarbantartásukra való tekintettel 

— csakis édes víz használható.
Tüzelőanyagként túlnyomólag kőszén, még pedig nálunk 

csaknem kizárólag angol kőszén használtatik. Utóbbi időben, 
különösen hadihajókon, a naftával *) való tüzelés kezd tért 
hódítani.

A naftatüzelésnek a kőszéntüzeléssel szemben számos előnye 
van: tüzelőértéke nagyobb, egyszerűbb üzemmel jár és más effé
lék. Ellenben azon védelem, melyet telt szénraktárak becsapódó 
ellenséges lövedékek ellen nyújtanak, elmarad.

A szénrakodás rendesen kézerővel történik, részben külön 
daruk segélyével is; a gyors rakodásra hajókon sokat tartanak.

15. Hajógépek. A gőzt a kazánból a gépbe vezetik, ott 
munkát teljesít és végül a sűrítőbe kerül, hol vízzé sűrűsödik, 
mely ismét a kazánok tápolására szolgál.

A gép vagy dugattyús vagy turbinás gép.

*) A nafta a nyers földolajból pároltatott petróleumnak egy sűrűn folyó 
hulladékterméke.
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Az előbbi rendszer, mely elvileg hasonlít a lokomotivok 
hajtókerekének mozgatásához, még rövid idővel ezelőtt kizáró
lagosan uralkodott.

A turbinát, mely hasonló elv szerint működik mint a víztur
bina, csakhogy a víz lökemét a gőz feszereje pótolja, újabban 
hadihajókon és a kereskedelmi tengerészet gyorsgőzösein foko
zódó mértékben alkalmazzák és valószínű, hogy a dugattyús 
gépeket teljesen kiszorítandja.

A turbinás gép főelőnye abban áll, hogy a legmagasabb 
sebességet könnyebben éri el és ennél a tüzelőanyag fogyasz
tása gazdaságosabb, mi egészen természetes, minthogy a dugat
tyús gépnél a dugattyú fel- és lemenő mozgását előbb forgó 
mozgássá kell átváltoztatni, míg a turbinás gépnél a gőz a tur
binát hordozó csavartengelyt közvetlenül forgatja.

Tengeri hajók hajtására gőzgépeken kívül még robbanós 
(égési) motorok és villamos motorok is használatosak, bárha 
eddigelé inkább csak kisebb járóműveken. Valószínű azonban, 
hogy ezen motorok további műszaki fejlődése már a közel jövő
ben lehetővé teendi használatukat nagy hajók üzemében is,*) mi 
tetetemes súly- és térmegtakarítást fog biztosítani a hajtókészü
lékek számára.

A forgó csavarnak előre ható tengelynyomása a nyomó csap
ágyban vitetik át a hajóra. Ez egy egyszerű, a géphelyiségben 
elhelyezett tarajos csapágy; egy része a csavartengellyel, másik 
része pedig a hajótesttel van mereven összekötve.

A gép teljesítményét lóerőkben (HP, PS) fejezik ki és pedig 
többnyire indikált lóerőkben, vagyis azon teljesítményben, mely a 
tengelyre átmegy. Ennek nagy része dörzsölődés stb. folytán az 
előrehaladás számára veszendőbe megy.

A gépteljesítmény a hajó sebességével egy bizonyos arány
ban áll. Nagy sebességek elérése céljából, különösen a leg
nagyobb mérvű fokozásnál, a gépteljesítményt jelentékenyen, úgy
szólván szökelésszerüen kell növelni; evvel közvetlen függésben 
van a tüzelőanyag fogyasztása.

A gépteljesítmény, mely szükséges, hogy egy nagy hajó
nak egy bizonyos sebességet adjunk, aránylag sokkal kisebb,

*) Ezen jövendölés azóta már meg is valósult, amennyiben több nagyobb 
és kizárólagosan motorokkal hajtott kereskedelmi hajó járja már a tengere
ket, köztük a 10.200 tonnás «Selandia» nevű dán hajó. A fordító.
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mint az ugyanazon sebesség elérésére kisebb hajók által szük
ségelt teljesítmény (I. a 17. ponthoz csatolt táblázatot).

16. Hajósebesség. A hajósebességet az óránként meg
tett tengeri mértföldekkel — 1 tg. mtfd = 1853 m. — mérik 
vagy pedig ugyanannyi «csomó»-val fejezik ki (mely kifejezés 
egy régebbi mérési eljárásból származik, 1. a 285. pontot).

Az eddig hajó által elért legnagyobb sebesség 36 csomó 
(a «Swift» nevű, 1800 tonnás angol torpedónaszádromboló).

17. Működési sugár. Ezen elnevezés alatt azon leg
nagyobb távolságot értjük, melyet valamely hajó teljes szén- 
tüzelőanyag-) készletével, megtehet. E sugár maximumát az ú. n. 
«gazdaságos» sebesség mellett érheti csak el, vagyis akkor, ha 
a tüzelőanyagfogyasztás és a megtett út közötti arány a leg
kedvezőbb.

Alább felsorolunk egynéhány adatot, melyek az egymás
hoz tartozó gépteljesítményeket, szénfogyasztásokat és működési 
sugarakat tüntetik fel.

Ő F.*) «Kaiman» torpedónaszádja (200 t.) 10 csomós sebes
séghez szükségei 140 HP-t, mit órai 410 kg.-nyi szénfogyasztás
sal fejt ki. Működési sugara e mellett: 1150 tg. mtfd.—20 cso
mónál a vonatkozó adatok a következők: 1400 PH., 1500 kg. 
szén óránként, működési sugár 600 tg. mtfd. — 26 csomónál: 
3000 HP, 4650 kg. szén óránként, műk. sugár 225 tg. mlfd.

Ő F. «Radetzky» hajója (14.500 t.) 20 csomós sebességhez 
20.000 HP-t igényel. Tehát a « Kaiman »-nál 72-szer nagyobb 
«Radetzky» csak 14-szer nagyobb gépteljesitménnyel ugyanoly 
sebességet fejt ki.

18. Kormány. Hogy a hajó irányát betarthassa, azt egy 
vagy több kormánnyal látják el. A kormány rendesen a hajó 
leghátsóbb részéhez van illesztve és a fejére tolt kormányrúd 
segélyével mozgatják. Minden nagyobb és gyorsjáratú hajón e 
mozgatást egy külön kormánygép eszközli, mely többnyire a 
kormányhoz közel (vértes fedélzettel ellátott hadihajókon e fedél
zet alatt) van felállítva. A kézzel csak egy kis kézi kereket for
gatunk, mely többrendbeli áttételek útján a kormánygép indító 
szelepét a kívánt irányban mozgatja. Minden hajó bír azonban

*) Ő F.= Ő Felsége. A hadihajók nálunk használatos, hivatalos elne
vezése abban áll, hogy a hajó neve elé e két szó állíttatik.

A fordító.
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oly berendezésekkel is, hogy szükség esetén kézerővel is kor- 
mányoztathassék. Nagy modern hajóknak hátul két kormányuk van 
(szimmetrikusan jobbra-balra a hajótengelytől); számos sekélyjáratu 
járóművet a hátul levő tatkormányon kívül még egy orrkormánnyal 
is ellátnak, mely elől a hajótő alatt vagy a hajóorr előtt van.

19. Segédgépek. Modern hajókon nagyobb számban létez
nek egyéb gépszerű berendezések is, melyek bizonyos munká
kat végeznek, katonai célokra szolgálnak, vagy pedig a hajón 
való élet viszonyait kedvezőbbé teszik. Ezeket általánosságban 
segédgépeknek nevezik. Eredeti energiaforrásuk minden esetben 
a kazángőz ; közvetlen indításuk vagy villamos, vagy pedig gőz
üzemmel történik. E segédgépekhez a már említett kormány
gépen kívül még a következők tartoznak.

Horgonyfelvonógépek; szolgálnak a horgony fel
vonására (vagyis a tengerfenéktől való elszakítására és feleme
lésére). Képesítve kell, hogy legyenek 10—12 tonnát nyomó súlyok 
(horgony és lánc) emelésére, mihez még a heves szél vagy áram
lat által okozott erős húzás elleni ellentállás is járul.

T e к e r ő k, különféle súlyok emelésére, csónakok és árúk 
ki- és berakására, kötelek meghúzására a hajó kikötésénél.

Dinamógépek; ezek látják el a hajót villamos áram
mal, mely nemcsak az egész belső és külső (fényszórók) világí
tást szolgáltatja, hanem — különösen hadihajókon — csaknem 
az összes munkagépeket is hajtja. (Itt csakis a nehéz lövegek 
kezelésére, a lőszerszállítás eszközlésére stb. szolgáló motorokat 
említjük fel).

Pároltató készülékek; ezek szolgáltatnak (a kazán
gőz segélyével) lepárolás útján édes vizet a kazánok tápolásá
hoz, valamint a lepárolt víz lehűtése és kavicsokon való átszű- 
rése útján ivóvizet.

Jégkészítő és hűtőgépek jeget és hűtött levegőt 
állítnak elő a friss élelmiszerek konzerválásához és a lőszer
kamrák hűtéséhez.

Gőzfűtési berendezések a törzskar és a legény
ség lakóhelyiségeiben.

A szellőztetők többnyire villamos erővel működnek, és
a) kazántüzek égésének élénkítésére,
b) hajó- és géphelyiségek szellőztetésére,
c) a lőszerraktárak hűtésére szolgálnak.

Tengerészet. 2



4 a. sz. ábra. 18
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Légsűrítők sűrített levegőt szolgáltatnak a torpedók 
megtöltésére, esetleg kilökésére is, vagy pedig bizonyos munkák 
végrehajtására, melyek nehéz lövegek kezelésénél fordulnak elő.

20. Tengeri hajók típusai. A hajók rendeltetésük sze
rint kereskedelmi hajók, hadihajók vagy jaktok.

A hajó építési módja, amely a hajó céljához alkalmazkodik, 
tipikus külsőt ád neki és ezáltal hajótipusokat hoz létre.

21. Kereskedelmi gőzhajók. A kereskedelmi hajók két 
kifejezett típusra tagozódnak, ezek az áruszállító és a személy- 
szállító gőzhajó; igaz ugyan, hogy vannak a kettő között köz
benső típusok, melyek mind a két célt szolgálják.

Az áruszállító gőzhajók (4a. sz. ábra) úgy építvék, hogy 
tonnatartalmuk legnagyobb része árúk elrakására szolgálhat. 
Sebességek mérsékelt és lehetőleg gazdaságos (8—12 tg. mtfd), 
hogy aránylag csak csekély hely áldoztassék fel a géphelyiségek 
és a szénkészlet számára.

A személyszállító gőzhajókat ellenben úgy építik, hogy raj
tuk mennél több utast lehessen térés, szellős helyiségekben 
elhelyezni, mi célból a vízszin felett magas felépítményekkel és 
több terjedelmes fedélzettel vannak ellátva. A személyszállítás 
nagy sebességet követel, mihez sok helyet és szenet igénylő gép- 
berendezések szükségesek.

A mint már említettük, könnyebb nagy hajókon nagy sebes
ségeket a gépteljesítmény aránylag csekély fokozatával elérni, 
mint kicsinyeken. Ez meg több más ok magyarázza meg azon 
tényt, hogy épen a gyorsgőzösök közt fordulnak elő a leg
nagyobb hajótipusok.

A teljesség kedvéért még a következő kereskedelmi hajó
tipusokat soroljuk fel: mentőhajók (oly berendezéssel, főkép 
erős szivattyútelepekkel, hogy megfeneklett vagy elmerült hajók 
megmentésére alkalmatosak legyenek), kábelrakóhajók (táviró- 
kábelek lerakására), halászgőzösök (nagy halászhálók vontatására) 
és vontatógőzösök megrakott rakhajók vontatására és segéd- 
kezesre hajóknak nagyobb kikötőkben való kikötésénél.
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A kereskedelmi flották 1910. évi állományának 
áttekintő táblázata.

100 tonnánál kisebb partjáró hajók nincsenek beleértve; a netto 
tonnatartalom 1000 regisztertonnákban van kifejezve.

Nemzeti hova
tartozás

i Gőzhajók ! Vitorlások

Tonnatarta*-
lom

Arányszám
százalékok

ban
j Tonnatarta- 
1 lom

Arányszám
százalékok

ban

Ausztria-Magyar- 
ország ... ------  1 418-5*) 1-9 10 6-8 I 0-1 10

Nagybritania és Ír
ország ... ------- 10.852-4 50 1 25-8 1.306-8 1 20-4 192-2

Németország......... 2.480-8 114 5-9 44V9 6*9 65-0
Ész. amer. Egyes.- 

Államok ... ... 1.265 1 1 58 30 1.357-8 21-2 1997
Norvégia __........... 857-3 1 4 0 2 0 608 0 95 89-6
Franciaország 826-9 3-8 2 0 482-9 75 71-0
Japán ...................- 745 4 3 4 1-8 173 1 2-7 26-9
Olaszország ......... 583-4 2-7 14 379-2 59 55-8
A többi állam ... 3.650-31 16-9 8-7 1.6551 25-8 243-4

Összesen ... 21.680-1 1000 6.411-6 100-0

*) Ebből 190-nek netto-tonnatartalma 1000 tonnán felül van.

22. Jaktok. A gőz- és vitorlás jaktokat, melyek kizárólag 
kéjutazásokra vagy a sportra szolgálnak, rendesen már építésük 
módjáról, különösen pedig csinos külsejükről könnyen felismerni. 
A gőzjakt tipikus alakját az 5. számú ábra mutatja, mely Ő F. 
«Taurus» hajóját (azelőtt «Nirvana» névvel gőzjakt volt), jelenlegi 
állomáshajónkat Konstantinápolyban, ábrázolja.

23. Hadihajók (általánosságban). A csakis hadicélokra 
készített hadihajóról a történelemben első Ízben kbelől 400 évvel 
Kr. e. találunk említést. A hajóépítészet és a fegyvergyártás hala
dásának hatása alatt a régiek evezős hajóiból az elmúlt századok 
vitorlásai (sorhajó, fregattá, korvetta) és végül a modern hadi
flották hajótipusai fejlődtek ki. Ezek általában a következő hajó
nemekből állanak: csatahajók (sorhajók), cirkálók, torpedójáró
művek, torpedónaszádok, tengeralatti naszádok és alárendelt 
célokra szolgáló hajók.
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A hadihajókat, mint ilyeneket, majdnem mind már külső 
jellegükről, mindenesetre azonban a hadi lobogóról és az árboc
szalagról (222. pont) felismerni. Külsőleg a nagy hajók több
nyire szürkére festetnek, hogy mennél kevésbé legyenek láthatók, 
míg torpedónaszádok befestésére, minthogy főleg éjjel alkalmaz
tatnak, fekete festéket használnak.

A hadihajók szerkezetét illetőleg általában azon megjegy
zések érvényesek, melyek a 8. pontban felsorolvák; amellett 
kiváló figyelemben részesül a vízalatti részek védelme szilárd 
kettősfenék és rekeszszerkezet alkalmazása által. Vérttel, mely

5. sz. ábra.

jelenleg mindenütt ú. n. «К. C.» vagyis Krupp-féle módszer sze
rint cementált (keményített) vért, a hajót akkép látják el, hogy 
az illető helyen beeső külburok lemezeire elébb faalapot erősí
tenek, melyre a vértlemezeket illesztik. Utóbbiakat erős csavaros 
csapszegekkel szilárdítják meg, melyek belülről a farétegen át a 
vértlemez vastagságának egy harmadáig hatolnak be, belső végü
kön pedig egy kaucsukgyűrűkkel tömített anyacsavarban vég
ződnek. Csaknem az összes csatahajók és nagy cirkálók eleje 
döfőkossal (sarkantyúval) van ellátva, vagyis az élőtökét egy igen 
nehéz, masszív, a víz színe alatt kiugró acélöntvénydarab képezi.
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24. Csatahajók. (6. és 7. számú ábrák.) A csata- vagy 
sorhajó hivatva van a csatasorban harcolni, miért is képesnek 
kell lennie arra, hogy az ellenséges csataflottában komoly jellegű 
kárt ejtsen. E célból a leghatalmasabb és leghatásosabb támadó 
fegyverekkel látandó el, másrészt oly mérvű védeszközökkel 
kell felszerelve lennie, hogy előbbieket hatásos távolságra hoz
hassa az ellenfélhez, anélkül, hogy már az első ellenséges találatok 
által harcképtelenné váljék. Ennélfogva mindenekelőtt lehetőleg 
sok és erőteljes tüzérségi fegyvert hordoz s ezenkívül terje
delmes, erős vértezetet. A nagy sebesség aránylag kevesebb 
jelentőséggel bír.

ő a. sz. ábra.

Я&ётшё

А modern csatahajót jellemző adatok közül a következők 
a legfontosabbak:

20000—33000 tonna között variáló vízkiszorítás; lehetőleg 
sok nehéz lövegből álló tüzérségi felszerelés, melyet 10—14 darab 
30 5—38 0 cm. kaliberű löveg képez; ezek többnyire párosával 
legújabban hármasával is helyeztetnek el vértezett forgó tor
nyokban és az ellenséges csataflotta leküzdésére hivatvák. A löveg- 
tornyok akkép vannak felállítva, hogy — lehetőleg az összes 
nehéz lövegekkel — igen élénk oldaltüzet lehessen kifejteni 
(8. sz. ábra). Lehetőleg nagyszámú, első sorban torpedonaszád- 
támadások elhárítására szolgáló könnyű tüzérség, mely 20—30 
darab 10—15 cm-es kaliberű gyorstüzű ágyúból áll és vértezett
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kazamatákban van elhelyezve; 2—6 torpedóvetőcső a vízalatti 
helyiségekben állíttatik fel.

A vértezel az vízvonal egész hosszában egy 230—300 mm 
vastag és körülbelül 3 m széles övét (övvért) képez, mely fele-

6 b. sz. ábra.

Oldalvért

részt a vízvonal felett, felerészt alatta fekszik. Ezen övvérthez
felfelé egész a felső fedélzetig egy vékonyabb (180—200 mm 
vastag) vért — az oldalvért — csatlakozik, mely számos hajón 
a hajóhossznak csak körülbelül 3/i részét fedi be; ez esetben 
elől és hátul egy vértezett harántfal zárja le az oldalvértet, ekkép 
egy önmagában zárt, vértezett kazamátát alkotva. Ezenkívül még a

7 b. sz. ábra.

vezérlet! állás, ahol ütközet esetén a hajóparancsnok, a tüzér-, a 
hajómíveleti, a hajózási és torpedótiszt tartózkodnak és ahol a 
parancsokat közvetítő készülékek állnak, van egy 250—300 mm 
vastag vérttel (parancsnoki torony) oltalmazva. A nehéz lövegek



7 a. sz. ábra.
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8. sz. ábra.

Ausztria-Magyarország 
«Viribus unitis», 

«Tegetthoff», «Prinz 
Eugen», «Szent István».

o&=
Angolország 

«Orion», «Conqueror», 
«Thunderer».

Németország 
«Kaiser», «Friederich 

der Grosse» és további 
3 csatahajó.

V
Északamerikai Egyesült 

Államok
«Nevada», «Oklahoma».

Franciaország 
«Courbet», «Jean Bart», 

«Paris», «France».

3©0 0= 0€W
Olaszország 

«Conte di Cavour», 
«Giuglio Cesare», 

«Leonardo da Vinci».

Oroszország 
«Gangut», «Pol

tava», «Petropaw- 
lowsk», «Sebasto

pol».

toronyvértje (250 - 300 mm) egy hengeralakú aknát képezve, a 
a mellvért (barbette) felső szélétől többnyire a vértes fedélzetig 
ér le. Utóbbi 50—100 mm vastag és az övvért alsó széléhez 
csatlakozik; célja, hogy a hajó legérzékenyebb részeinek (gépek,
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lőszerraktárak stb.) fokozott védelmet nyújtson, nevezetesen a 
meredek tűz ellen megóvja. Az aknák és torpedók vízalatti rob
banásai elleni védelmül gyakran a belső feneket is vértezik 
(40—80 mm vastagságban).

9. sz. ábra.

-

p

Ж ЙВ №

A dugattyús vagy turbinás rendszerhez tartozó gépek, 
amilyen 2—4 van egy hajón, 20 —22 teng. mtfdnyi sebességgel 
hajtják a hajót. A működési sugár 5000—8000 teng. mtfre rúg. 
A személyzet létszáma a legnagyobb hajókon 1000, sőt még több 
főből áll.
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Régibb csatahajókon a vértezel kevésbé terjedelmes és 
sokszor csak az övvértre, a löveg- és parancsnoki tornyokra, 
valamint a vértes fedélzetre szorítkozik. A könnyű tüzérség ren
desen a felső fedélzeten védpajzsok mögött áll s így az ellen
séges nehéz lövegek tüze ellen egyáltalán nincs megvédve.

25. Cirkálók. (9. sz. ábra.) A háború egész lefolyásának 
kifejlődéséhez, különösen azonban a csata bevezetéséhez nélkü
lözhetetlen hadászati és harcászati felderítési végrehajtására min
den korszakban gyorsjáratú járóművek voltak szükségesek. A vitor
lás hajóhadak idejében mint ilyenek a gyorsan vitorlázó fregatták 
és korvetták szolgáltak. A jelenkor flottáiban e célt a cirkálók

10. sz. ábra.

szolgálják, melyeknek főfeladatát a felderítés és a hírszerzőszol
gálat képezik. Azonban más, mellékfeladataik is vannak, mint 
amilyenek: ellenséges torpedónaszádok üldözése és leküzdése, sőt 
a naszádoknak a csattaflotta ellen intézett támadásainak elhárítása 
is, ellenséges jelző- és hírszerző állomások, valamint kábel- és 
táviróösszeköttések megszüntetése és elrombolása és egyéb hasonló 
rajtaütésszerű vállalatok, továbbá alkalmilag az ellenséges kereske
delem megkárosítása. A legfőbb követelmények, melyeket támasz
tanunk kell, hogy a cirkáló mind ezen vállalatokra képes legyen : 
a nagy sebesség egész 28 csomóig (és működési sugár egész 20000 
teng. mtfdig), mely követelménynek a vízkiszorításból különben 
a vértezetre és fegyverzetre eső súly nagy részét felkeli áldozni.
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Mindazonáltal azzal is kell számolni, hogy a cirkáló az 
előbb említett feladatok végrehajtása közben nem fogja elkerül
hetni, miszerint ellenséges járóművekkel, különösebben pedig 
cirkálókkal és torpedónaszádokkal harcba ne elegyedjék, mely alkal
makra elegendő harcerőre van szüksége. E körülményt a vértes 
cirkáló különösen figyelembe veszi. Ennélfogva a modern 
vértes (vagy harcoló) cirkáló (1. a 10. sz. ábrát) fegyverzetét 
tekintve erősen megközelíti a modern csatahajó fegyverzetét. 
A modern vértes cirkáló 8—12 nehéz (20—35 6 cm kaliberű) 
löveget hordoz forgó tornyokban és a torpedónaszádok elhárí
tására szolgáló tüzérséget megfelelő számban vért mögött. A vér
tezel elosztása, a torpedófegyverzet és a vízalatti oltalom hasonlít

11. sz. ábra.

a csatahajóéhoz, de a vért általában vékonyabb. Nagy harci érté
kénél fogva a modern vértes cirkáló képesítve van arra, hogy a 
csatában a csatahajókkal együtt közvetlenül résztvegyen.

A vértes cirkálók régibb típusai — fenti föltétel mellett — 
az építési idejükbeli csatahajótipusokat, tüzérségi felszerelésük 
és végezetüknek úgy nagyságát valamint elosztását tekintve, 
megközelítik (példák Ő F. «Sankt Georg» és «Kaiser Karl VI.» hajói).

Csupán a felderítés és hírszerzés céljaira legújabban kis
méretű, igen gyorsjáratú cirkálókat (németül Rapidkreuzer) építe
nek (ilyen Ő F. «Admiral Spaun» hajója, 1. 11. sz. ábra), melyeknél 
a tűzhatást a nagy sebességnek majdnem egészen feláldozzák. 
A vértezel egy gyönge övvértre és egy vértezett fedélzetre szo
rítkozik, melyek a hajó legérzékenyabb részeinek oltalmára hivat-
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vák; a tüzérfegyverzet cs. kis a torpedónaszádok elhárítására 
elegendő és kisszámú (8—10) 10 vagy 12 m-es lövegekből áll. 
A gyorscirkáló nagy sebességében talál hathatós oltalmat ellen
séges üldözés ellen.

12. sz. ábra.

13. sz. ábra.

Régibb cirkálótipusokat, az ú. n. védett cirkálókat, csakis a 
vértes födélzet óv meg az ellenséges lövedékek ellen.

26. Torpedójáró művek (12. sz. ábra), torpedónaszá
dok (13. sz. ábra). Ezen hajónemek főfeladatát képezi a csata
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hajók és cirkálók megtámadása torpedókkal. Fegyverzetük ennél
fogva főleg 2—6 torpedólövocsobői áll, melyeket tóoonyire jobora- 
balra forgathatóan a fedélzeten állítják fel. Ezenkívül egy bizonyos 
számú (2—10) 4 7—10 cm kaliberű gyorstüzű ágyújuk van véd- 
pajzs mögött, melyek arra képesítik őket, hogy ugyanezen nem
hez tartozó járóművek ellen harcolhassanak.

A torpedójáróműveket, melyeket némely tengerészetekben 
torpedónaszádrombolóknak neveznek, fölényes nagyságuk (800— 
1000 t.) és erősebb tüzérségük folytán még az ellenséges torpedó
naszádok (100—300 t.) leküzdése és ezzel kapcsolatosan a saját 
flottának ilyfajta támadások elleni megvédése is megilleti. Hogy 
torpedójáróművek vagy naszádok támadása csatahajók vagy cir
kálók ellen a siker komoly kilátásával bírjon, kell hogy látatla
nul, tehát a szürkület vagy sötétség beálltával lopódzanak célúk
hoz és felfedezés esetén lehetőleg rövid ideig maradjanak az 
ellenséges tűzben. Ezen járóműveknek tehát e célból igen nagy 
sebesség (26—30 csomó, egyes esetekben még több) felett kell 
rendelkezniök. Ezen utóbbi tulajdonságuk révén más megfelelőbb 
egységek híján sokszor a jelentő és szemrevételezési szolgálatra 
is használtatnak.

27. Tergeralatti naszádok (14. sz. ábra). Az épen emlí
tett hajónemekhez közvetlenül csatlakoznak a tengeralatti naszá
dok. Céljuk ugyanaz, vagyis nagyobb egységekben torpedótalá
latok által kárt ejteni. Hogy ezt elérjék, akkép igyekeznek látatla
nul az ellenséges hajók közelébe férkőzni, hogy megfelelő (több 
ezer méternyi) távolságon támadásuk tárgyától alámerülnek és 
5—7 méternyi mélységben a víz színe alatt haladva indulnak 
támadásra. Ezen naszádok 100—800 t. vizet szorítanak ki, egy 
vagy több torpedólövőcsővel felszerelvék, a víz színén való járat
nál égési mótorokkal, a víz alattinál pedig villamos motorokkal 
haladnak, melyekkel 8—15, illetve 6—10 csomónyi sebességet 
és körülbelül 1000, illetve 50—80 tg. mtfdnyi működési sugarat 
érnek el. Ezen jelenleg még igen csekély sebesség képezi a leg
főbb nehézséget, mellyel egy tengeralatti naszádnak küzdenie 
kell, ha sikeresen akar támadni. Az alámerülés akkép történik, 
hogy a sűlyeszték tartányokat, miután a közlekedésre szolgáló 
nyílásokat vízmentesen elzárták, tengervízzel töltik meg, miáltal a 
naszád annyira sűlyed, hogy már csak a parancsnoki torony 
emelkedik a víz színe fölé; ily helyzetben a naszádnak még
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200—2000 kg. felhajtó ereje van (merülési helyzet). A naszád 
teljes alámerülése vízszintes kormánylapok segélyével eszközöl
tetik, melyek megfelelő állítás mellett a haladó naszádot víz alá

14. sz ábra.

щт-

I
I

nyomják. Ha a naszád áll vagy pedig a vízszintes kormánylapo
kat megfelelően állítják, akkor a naszád magától felmerül, míg a 
merülési helyzetet el nem éri. Hogy a naszád teljesen felmerül
jön, a sülyeszték talányokban levő vizet sűrített levegővel ki 
kell üríteni (kifújni). Az épen betartott mélységet manométerek
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mutatják. A vízalatti járat alatt a tájékozódást a víz színén tör
ténő eseményekről az ú. n. periszkóp közvetíti; ez egy 3—7 m. 
hosszú cső, mely a naszádtestből a víz színe fölé emelkedik és 
egy tükörrendszer segélyével a vízfölötti képeket a naszád bel
sejébe vetíti. A járómű belsejében levő levegőnek feljavítására 
huzamosb vízalatti járatok alatt szintén sűrített levegőt használ
nak; a légkészlet legalább is 30 órára elégséges. Vízalatti és 
merülő naszádok közt — ami alkalmazásuk módját illeti — 
nincs elvi különbség. Emez csakis a naszádok szerkezetében 
keresendő. A merülő naszádok külső alakjuknál fogva, mely 
hasonló a víz színén járó torpedónaszádokéhoz, alkalmasabbak 
a víz színén való járatra és az ilyen járat alatt kifejtendő nagyobb 
sebességekre, mint a tulajdonképeni vízalatti naszádok. Ezen és 
más előnyöknél fogva utóbbiak újabban mindinkább kiszo
rulnak.

28. Alárendelt vagy különleges célokra szolgáló 
hajók. Ezek szükséges kiegészítő részei valamely hajóhadnak 
és csakis oly fegyverzettel bírnak, mely különleges céljuknak 
megfelel. — Ide tartoznak az aknavetők (némely államok
ban külön aknacirkálók is), melyek aknazárlatok gyors 
létesítésére berendezvék; torpedó raktárba jók, melyek a 
torpedóflottillák tartalékanyagát szállítják; műhelyhajók, melye
ken nagyszabású javítóműhelyek, kovács mű helyek és öntödék 
vannak berendezve azon célból, hogy e hajón, mely a flottát 
követi, a szükséges kijavító munkálatokat, esetleg egyes rongált 
részeknek újonnan készítettekkel való pótlását eszközölni lehes
sen ; a ciszterna- vagy víztartóhajók célja, hogy a 
rajtuk levő, ivóvizet és használati vizet tartalmazó talányokból 
a hajóhadat édes vízzel ellássák; szivattyús és mentő
hajók erőteljes szivattyútelepeikkel és egyéb különleges beren
dezéseikkel megfeneklett vagy elsülyedt hajók mentésére szol
gálnak, továbbá tűzoltásra is alkalmazhatók.

Ezen hajónemekhez sorolhatók még az iskola- és ki
kötőhajók; mint ilyeneket rendszerint régi, már nem teljes 
értékű és célirányosan átalakított hadihajókat alkalmaznak.

29. A hajósúly megoszlása hadihajó típusokon. Az itt 
következő táblázat megközelítő képet nyújt arról, hogy mikép 
oszlik meg százalékokban egy hadihajó összes súlya főalkat
részeire :

Tengerészet. 3
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Csata- Gyors- Torpedó
hajó cirkáló naszád

Hajótest ... __________   32 38 25
Vértezel ... ... ............ . ... ... 31 12 —
Az egész fegyverzet és lövőszer 14 7 5
Gépek és kazánok...... .......  10 22 40
Felszerelés és a személyzet ... 5 7 15
Szénkészlet ... ... ... _______    8 14 15
30. A tengeri hadviselés fegyverei. A tengeri hadvise

lésben alkalmazott főfegyverek a tüzérség, a torpedó és az akna 
A döfőkos, melytől esetleges alkalmazhatósága miatt az újabb 
hajóépítés is csak nehezen válik meg, bárha a hajó alakjára nézve 
alkalmatlansággal jár. inkább csak mint véletlenül használható 
fegyver jön számításba.

31. Hajótüzérség. A modern hadihajó főfegyvere a tüzér
ség. A tengeren használt lövegek kivétel nélkül acélból vannak. 
A csövek többnyire egy belső furatcsőből és rája húzott burok
ból állnak (burkos csövek, illetve gyűrűs burokcsövek). Némely 
tengerészetek huzalacélból készült ágyúkat használnak.

A lövegeket a kaliber és a kaliberekben kifejezett csőhosz- 
szúság szerint jelölik meg, pl. 45/h. 30'5 ш.-es (h = hosszúság).

Mennél hosszabb a cső, annál nagyobb a kezdősebesség és 
evvel kapcsolatosan a találóbiztosság és az átcsapóerő is. Utóbbiak 
a kaliberrel (a lövedéksúllyal) együtt is növekednek, a találóképesség 
a laposabb röppályák következtében. A jelenleg rendszeresített 
legnagyobb modern hajólövegek kalibere 34 cm. (Francziaország), 
35 6 cm. (északamerikai Egyesült-Államok és Chile) továbbá 38 cm. 
(Német-, Angol- és Olaszország, valamint Japán).

Fentiekből következéskép a nagykaliberű, hosszú csövek a 
vértes hajók elleni harcban a kisebb méretű csöveket feltétlenül 
felülmúlják, kivévén a tüzelés gyorsaságát, mely utóbbiaknál 
nagyobb. E növekedésnek azonban határt szab nemcsak a cső 
és aljazat anyagának közvetlen ellenállóképessége a lövés okozta 
igénybevétel ellen, hanem a lövegcsöveknek a kaliber növekedésével 
aránytalanul gyorsan megrövidülő élethossza is (mely a 30 5 ш.-es 
lövegnél kbelül 90, a 15 ш.-esnél kbelül 300 lövésre *) tehető).

*) A cső élethossza alatt a lövéseknek ama száma értendő, melyek a 
lövegből — tekintetbe véve a huzagok és ormózatok kopását — még ugyan
azon szabatossággal adhatók, mint a lőkisérletek alkalmával, melyek a lövés
adatok meghatározására szolgáltak.
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Torpedónaszádokkal és járóművekkel szemben, melyek a 
torpedótámadás alatt csak igen rövid ideig maradnak a tűzkör- 
letben, a legfontosabb követelmények a pásztázó és gyors tüze
lés, miért is e célra kisebb kaliberű hosszú lövegek szüksége
sek ; ezeknek hatása mégis oly nagy legyen, hogy az illető tor
pedójárómű (naszád) egy teljes találat által harcképtelenné tétes
sék (modern torpedójáróművek ellen ily hatást 10 ш.-nél kisebb 
kaliberrel elérni nem lehet).

A lövegeket kezelhetőségük szerint általában három osz
tályba sorolják:

könnyű, közvetlenül a kézzel tölthető és irányozható löve
gek (10 cm. alattiak),

középkaliberű lövegek, melyek általában még kézerővel 
mozgathatók, azonban az irányozáshoz gépszerű segédeszközö
ket (mint pl. kúpos és csavaros kereket) a töltéshez pedig több 
embert igényelnek (10 — 19 m.-es lövegek),

nehéz lövegek, melyek csak géperővel (villamos, víznyo
másos vagy légnyomásos gépezetekkel) kezelhetők (20 ст.-es kali
beren felüliek).

A mi hadtengerészetünkben rendszeresített összes lövegek 
ékzávárzattal és hüvelylökővei bírnak; a 10 cm kaliberen felüliek 
závárzata vízszintes, azon alul függélyes (utóbbi sülyedő törzsű 
závárzatnak is neveztetik).

Csaknem valamennyi löveg ú. n. bölcsőtalpban nyugszik, 
vagyis a hátraszökés alatt csakis a lövegcső mozog hátra anél
kül, hogy a lövegtalpnak valamely részét magával vinné ; e hátra
szökés egy csőben: a bölcsőben történik egy egyenes vonal 
irányában. A hátraszökés megállítása víznyomásos fékhengerek 
segélyével történik, melyek a lövegtalppal mereven összekötvék, 
míg a fékdugattyúk a csővel állanak összefüggésben, tehát vele 
végzik a hátramozgást. A löveg előrevonását a lőhelyzetbe rúgok, 
a nehéz lövegeknél sűrített levegő eszközük automatice. A 7 em
séktől felfelé valamennyi löveg távcsöves irányzékkal van felsze
relve. Éjjeli harc esetére közönséges irányzékuk is van a hozzá
tartozó célgömbbel, melyek parányi villamos izzólámpákkal világít
tatnak meg. Az irányzék, illetve a távcső a távolsági beosztáson 
kívül egy vízszintes fokozattal is el van látva; a lövedéknek a cél 
és a löveg kölcsönös mozgása által keletkezett oldaleltérése e 
fokozaton való megfelelő beállítás által kiküszöböltetik.

3*
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15. sz. ábra.

Abram ioi 
irányiba л-е re *
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Könnyű és középnagyságú lövegeket, amennyiben nem 
állíthatók fel vért mögött, védpajzsok által oltalmaznak. Ezek a 
lövegtalp forgatható részére vannak rácsavarva, úgy hogy az 
oldalirányzásnál a Iöveggel együtt forognak és a lövegcsőnek 
minden lőállásbán fedezetet nyújtanak. Modern csatahajókon és 
vértes cirkálókon, amelyeken a könnyű és középkaliberű lövegek 
is legnagyobbrészt vértezet mögött állnak, e lövegek védpajzsai 
csak oly nagyok, hogy a lörést teljesen elzárják.

A könnyű lövegeket mindig, a közepeseket pedig többnyire 
egy középponti sarok körül forgathatóan állítják fel, míg számos 
közepes és valamennyi nehéz löveg egyenként, párosával, újab
ban hármasával is vértes tornyok belsejében levő forgatható 
lövegkorongokon vannak elhelyezve (15. sz. ábra).

A lövegtoronybán levő állvány egy aknában forog, mely 
2 m-nyire emelkedik a födélzet fölé; az állvány az irányzékké- 
szülék süvegétől a hajó fenekében levő sarkig ér le és a felső 
födélzet szintjében hordozza a lövegkorongot a rajta levő löve- 
gekkel és talpazatokkal. A szilárd akna többnyire a felső fedél
zettől le a vértes födélzetig egész magasságában vértezve van. 
Az említett korong az egész rajta levő szerkezettel együtt egy 
laposan boltozatos vértes süveg alatt védve van.

A lőszerszállítást egy belső, középpontilag elhelyezett akná
ban liftszerüleg és villamos üzemmel fel és alá mozgó lőszer
szék akkép végzi, hogy a lövegeket a torony bármely lőhelyzeté- 
ben megtölteni lehetséges.

Úgy a töltés, mint a tetőirány beállítása villamos, vagy 
kézerővel történik, még pedig fogaskerekek és fogasrudak, illetve 
fogasívek segélyével; az oldalirány beállítására valamint a lőszer
szállításra villamos készülékek szolgálnak, mely készülékek 
sérülése esetén azonban kéziüzemmel is lehet dolgozni.

A hajólövegek teljesítő képességének megítéléséhez tám
pontokat nyújt a következő oldalon lévő táblázat.

.32. Partraszálló löveg. A cs. és kir. hadtengerészetben 
mint partraszálló löveg a 18/H 7 cm-es löveg áll használatban; 
ennek laposékzávárzata, egységes tölténye és 4200 m-ig terjedő 
hatásos lőtávolsága van.

A partraszállásnál használt lövegtalp egy kerekes talp cső- 
visszaszökéssel, fékhengerrel és előretoló rúgókkal. A mozdony- 
tusa ásóval van ellátva, mely a talp hátraszökését megakadályozza.
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Ezen löveg a partraszálló talpon kívül még csónaktalppal 
is bír azon esetben, midőn a löveget evezős csónakokban alkal
mazzák.

A lövőszert kizárólag 4 kg súlyú és kettős gyújtóval (csa
pódó és időzítő gyújtó) ellátott shrapnelek képezik. A lövedék a 
töltényhüvelybe van illesztve.

A kerekes talphoz hozzátartozó lőszertalyiga tartalmazza a 
lőszerjavadalmat.

A löveget és a lőszertalyigát vonóállatok, vagy pedig 
12 ember vonják.

33. Kézifegyverek. Partraszálló míveleteknél vagy eset
leges közelharcban a hajószemélyzetek ismétlőfegyverrel, illetve 
ismétlőpisztolyokkal vannak felfegyverezve.

34. A hajótüzérség lövőszere. A tengeren túlnyomólag 
vérttörő gránátokat és gyujtógránátokat használnak; mindkét 
lövedéknem keményített acélból készül. Shrapneleket csak ritkáb
ban alkalmaznak, még pedig a szárazföldön levő csapatok és 
csekély mérvben torpedónaszádok ellen is.

A vérttörő gránátok erős falazatú lövedékek, melyeket akkép 
szerkesztenek, nogy a vérten áthatoljanak s csak mögötte rob
banjanak fel. Az aránylag csekély robbanó töltet a vért áttörése 
alkalmával gyullad meg és pedig vagy a felcsapódás által oko
zott rázkódás következtében, vagy pedig egy erős késleltetéssel 
működő fenékgyújtó segélyével.

A gyújtó gránátok sokkal nagyobb robbanó töltetet (a löve
déksúlynak körülbelöl 10°/o-a, míg a vérttörőkben csak körül
belül 1 %-a) tartalmaznak; feladatuk nem vértezett, vagy csak 
vékonyan vértezett hajórészeket szétrombolni és nagyerejű rob
banó töltetükkel a hajó belsejében pusztítóan hatni.

Valamennyi modern lövedék, mely vért ellen van hivatva 
hatni, edzett csúcsán egy ráforrasztott süveggel van ellátva 
(süveges lövedékek, 1. 16. sz. ábrát), mely szívós acélból van 
készítve *) Ezen berendezés a lövedék áttörő erejét 25—30%-al 
növeli. E jelenség akkép magyarázható meg, hogy a széles, szí
vós lövedéksüveg a felcsapódás okozta rázkódtatást a lövedék 
keresztmetszetének egy nagyobb részére áthárítja, miáltal a löve-

*) Hogy a lég ellenállása csökkentessék, újabban a lövedék süvegére 
gyakran egy «szélburkot» húznak rá, mely a lövedéktesttől kezdve csúcs
ívet képez.
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dék falazatának széjjelszakítása meggátoltatik, míg a nem süveges 
lövedékeknél az egész csapódási energia a lövedékcsúcsra össz
pontosul, azt letöri, mi az egész lövedék összetörését idézi elő. 
A lövedéksüveg a vért áttörése alkalmával úgyszólván mint a 

lövedék vezetéke szerepel, a lövedék további
16. sz. ábra. behatolása alatt azonban széjjelszakad és 

! letaszíttatik.
! Középkaliberű és nehéz lövegek (a 12

m-estől fölfelé) vérttörő és gyújtógránátok
kal, könnyű lövegek csakis utóbbiakkal bír
nak. Shrapnelek csakis csapatok ellen alkal
maztatnak. A vérttörő gránátok csakis oly 
távolságokra és oly kiterjedésű vértfelületek 
ellen tüzeltetnek, hogy hatás a vértben vár
ható. Egyéb esetekben a gyújtógránátok 
találnak előnyös alkalmazást, melyek midőn 
felcsapódnak, ha nem is ütik át a vértet, 
de mindenesetre legalább is jelentékeny rob
banó hatást okoznak.

Valamennyi modern löveg lőportöltete 
fémhüvelyekbe van töltve, melynek fenekébe 
egy gyújtó csappantyú van illesztve; a gyúj
tás ütőszög vagy villamos szikra által tör
ténik. A könnyű lövegeknél a lövedék és 
töltény egyesítve van egészen úgy, mint a 
puskánál; nagyobb kalibereknél mindkettőt 
külö-külön töltik.

A lőpor nitroglycerin-lőpor, mely a 
kaliber szerint apró tárcsákat, szalagokat, 
vagy csöveket képez.

A lövőszer raktározása a vértes fedél
zet alatti hajóürbe beépített lőszerkamrákban 

j történik, még pedig a lövedékeké a lőpor-
töltetektől rendszerint elkülönítve. Minthogy 

a modern, gyérfüstű lőporfajták, ha erősen felmelegednek, ballisz
tikai tulajdonságaik megváltozására hajlanak, ennélfogva meg
felelő hűtőkészülékek útján gondoskodás történik arról, hogy 
a lőszerkamrák hőmérséklete mintegy 30° C-nál magasabbra fel 
ne szálljon.

J



41

35. A torpedó (17. sz. ábra). A torpedó egy 
automobil fegyver, mely hivatva van a hajó vízalatti 
részei ellen hatni. Szivaralakú teste van, melyet ha a 
vízbe lőnek, az egy bizonyos beállítható mélységben 
önműködőleg és egyenes irányban tova mozog. Ha 
a torpedó pályafutása közben valamely akadályba 
(hajófenékbe) ütközik, akkor egy gyújtókészülék a 
torpedó csúcsában levő robbanó töltetet felrobbantja. 
A robbanás következtében a hajófenékben lék támad.

A torpedó üreges teste acélból készül kerek 
keresztmetszettel, harántfalak több kamrára osztják. 
A modern, jelenleg rendszeresített torpedók kalibere 
45—53 cm, hosszuk 5—6 m, súlyuk körülbelül 650 kg.

A legelső kamrában (Cs = torpedócsúcs) van 
a robbanótöltet, mely 45—113 kg nedves lőgyapot- 
ból áll. Ha a torpedó valamely akadályba ütközik, 
a gyújtó mechanizmus meggyújtja a robbantócsap
pantyút és emez az indítótöltetet, miáltal a robbanó
töltet felrobban.

A légtartányban (Та) van az egészen 150 lég
köri nyomásig sűrített üzemlevegő, mely elegendő 
a legmodernebb torpedóknál 6000—7000 m-re rugó 
maximális futam megtevésére 30 teng. mértföldnyi 
sebesség mellett. A levegő — külön szerkezet által 
felmelegítve - egy légnyomásszabályzón át, mely 
a magas nyomást az üzemnyomásra redukálja, jut 
a három vagy négy hengeres hajtógépbe (а О jelzetű 
kamrában). Utóbbi egy tengelyt forgat, mely a ter- 
helékkamrán átmegy és hátsó, a torpedótestből kiálló 
végén 2 hajtócsavart hordoz. A torpedót e két csavar 
hajtja előre, melyek kúpkerékáttétellel akkép vannak 
összekötve, hogy az egyik csavar ellenkező irányban 
forog, mint a másik; e berendezés megakadályozza 
a torpedó eltérítését a csavarforgás következtében. 
Hogy a torpedó a kívánt mélységben (többnyire 
3—5 m) megmaradjon, a T jelzetű kamrába be van 
építve a mélységszabályzó. E készülék alkatrészei: 
a hidrosztatikus víznyomást felvevő lemez, melyre 
kívülről a mélységgel változó esetenkénti víznyomás,

17. sz. ábra.
— vízszintes kor

mány.
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belülről néhány erős tekercs rúgó nyom, valamint egy előre-hátra 
mozgó inga. Ha a víznyomás és a kívánt mélységnek meg
felelően beállított rúgónyomás egymást ellensúlyozzák, akkor a 
lemez nyugvó helyzetben van. Ha ellenben a torpedó mélyebben 
vagy sekélyebben jár, akkor vagy a víznyomás vagy a rúgok 
nyomása felülmúlja a másikat és a lemeznek mozgását befelé 
vagy kifelé idézi elő; e mozgás akkép vitetik át a torpedó leghátsó 
végén levő vízszintes kormányra (K), hogy a torpedó visszatér 
helyes mélységi helyzetébe. A torpedó tengelye és a vízszintes 
vonal között e közben fellépő hajlási szögeket az inga akkép 
csökkenti, hogy a hajlás következtében viszonylagos helyzetét 
a torpedó hüvelyében megváltoztatja és ezáltal oly módon hat 
a kormányra, hogy a torpedó ismét visszatér vízszintes helyzetébe. 
Mindkét szabályzó hatás akkép kombinálódik, hogy a torpedó 
laposan hullámzó pályát fut be. Az inga és lemez egészen mini
mális mozgásai a gépkamrában levő kicsiny, sűrített levegővel 
dolgozó kormánygépre vitetnek át, mely a vízszintes kormányt 
lebbenti fel vagy alá és ezáltal a torpedót kényszeríti, hogy 
pályájából ugyanazon irányban eltérjen.

A torpedót indulásának irányában a (7?-vei jelzett) terhelék- 
kamrában elhelyezett irány szabályzó tartja meg.

E készülék egy gyorsan forgó pörgettyűnek ama tulajdon
ságát, hogy helyzetét az űrben megtartani igyekszik, tehát ha 
abból eltéríttetik, oda mindig visszatér (a szabad tengely tör
vénye), használja fel.

E célból a szabadon mozgó lendülő tömeg (a pörgettyű) 
akkép van a torpedóben elhelyezve, hogy nyugvó helyzetben a 
pörgettyű tengelye megegyezik a torpedó tengelyével. A lendülő 
tömeg egy apró, pneumatikus üzemű kormánygéppel oly módon 
van összekötve, hogy utóbbira a torpedó és a pörgettyű ten
gelyei közt beálló legcsekélyebb eltérés is átvitetik. A torpedó 
kilövésének pillanatában a lendülő tömegnek igen sebes forgás 
kölcsönözte tik (percenkint körülbelül 10.000 forgás), minek követ
keztében a tengely iparkodik abszolút -helyzetét az űrben meg
tartani. Ha a torpedó csak a legcsekélyebb mérvben is letér 
pályájáról, akkor tengelyének viszonylagos helyzete a lendülő 
tömeg tengelyéhez megváltozik, mi az irányzó kormánygépet az 
egyik vagy a másik irányban megindítja s ez által a függélyes kor
mányt megfelelőleg állítja és a torpedót induló irányába visszatéríti.
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A torpedókat külön lanszirozó csövekből lövik ki (lanszi- 
rozzák) még pedig sűrített levegő avagy egy csekély lőportöltet 
segélyével. A csövek kisebb hajókon és torpedónaszádokon a víz 
színe felett és egy sarkpont körül forgathatóan vannak felállítva; 
nagy hajókon ellenben az víz színe alatt építik be, minthogy víz
feletti készülékek, ha a torpedó bennök van, ütközet esetén a saját 
hajót veszélyeztetik. A lanszirozás által a torpedó iránnyal a cél 
felé — függetlenül a hajótól — kerül a vízbe. A lanszirozás pillana
tában a hajtógép és az irányszabályzó önműködően megindul.

Ha a torpedó az előre megállapított, beállítható távolságot 
befutotta és élesre van szerelve, azaz lőgyapottal meg van töltve, 
de a torpedó célját nem találja el, akkor egy szelep megnyílik és 
a terhelékkamrába víz ömlik be, mi által a torpedó elsűlyed. 
Ellenben a gyakorlatoknál lanszirozott torpedók (midőn is a rob
banó töltet súlyát víz- vagy faggyútöltet helyettesíti) a távolság 
befutása után a víz színére felbuknak, úgy hogy elfoghatok és a 
légtöltet felújjítása után ismét lanszirozhatók. Egy 45 ст.-es tor
pedó 13.000, egy 53 cm-es 23.000 koronába kerül.

Már az illető sebességek összehasonlításából következtet
hetjük, hogy a torpedó találó biztossága még csak meg sem 
közelíti a lövedékét. Utóbbi másodpercenkint átlag 500—600 métert 
halad, míg a torpedó legmodernebb típusa is csak 22 vagy 
16 métert tesz meg, ha a beállított lőtávolság 3000, illetve 6000 m.

Ennélfogva a cél sebességének becslésében ejtett csekély 
hibák is már hibás lanszirozásokat idéznek elő.

36. Tengeri aknák. Ezek úszó üreges edények, melyek 
lőgyapottöltetet és megfelelő gyújtó készüléket tartalmaznak s 
akkép vannak állandóan lehorgonyozva, hogy néhány méterrel a 
víz színe alatt lebegnek.

A működés módja szerint két kategóriába oszthatók az 
aknák: figyelő és érintő aknák.

A figyelő aknát a szárazföldről villamos árammal azon pil
lanatban robbantják fel, midőn egy hajó egészen közel hozzája, 
vagy épen fölötte halad, mit külön figyelőkészülékek segélyével 
lehet megállapítani. Az aknák ezen neme állandó figyelőállásokat 
és külön e célra fektetett kábelvezetékeket igényel, miért is csak 
erődített kikötők állandó elzáró berendezéséül alkalmas.

Figyelőaknák vagy fenékaknák, azaz a tengerfenekén feküsz- 
nek, vagy pedig le vannak horgonyozva. Minthogy felrobbaná



44

suk nem közvetlen érintés által történik, ennélfogva, hogy kellő 
hatást kifejthessenek, sokkal nagyobb robbanótöltetre van szük
ségük, mint az érintő aknáknak.

Utóbbiak azon pillanatban robbannak fel, midőn egy hajó 
hozzájuk ér.

Az érintő akna gyújtókészüléke lehet tisztán mechanikai, 
midőn egy gyújtó tű végzi a gyújtást, lehet elektromos, melynél 
a hozzáütődés okozta rázkódtatás egy gyújtóáramot bekapcsol, 
lehet elektrokémiai, hol a hajó beütközése folytán egy üvegedény, 
mely egy villamos elem gerjesztő folyadékát tartalmazza, összetörik 
és ennekfolytán a gyújtóáram megindul, végül lehet tisztán kémiai, 
melynél mint fent egy üvegedény összetörik és ezáltal egy kémiai 
hőfejlesztő folyamat indul meg, mely a robbanást előidézi. Az érintő 
aknákat töbnyire úgy horgonyozzák le, hogy 3—4 m-nyi mélység
ben lebegjenek. Robbanó töltetük 100—200 kg robbanó anyag.

Az aknákat 50—100 tn távolságban helyezik el egymástól, 
nehogy valamely akna felrobbanása sérülést okozzon a szom
széd aknákban; hogy tehát egy hajó, mely egy aknazáron átha
lad, mindenesetre beleütközzék legalább is egy aknába, ezért több 
sor aknát fektetnek a saktábla azonos színű1 mezeinek mód
jára. Ha e sorok oly sűrűn feküsznek, hogy a hajónak minden 
esetre bele kell ütköznie egy aknába, akkor az ilyen elrendezést 
aknazárnak nevezzük, ha pedig az ilyen összeütközés csak való
színű, akkor aknaakadályról van szó.

Az aknákat rendszerint külön aknaraktárhajókon vagy akna
vetőkön raktározzák, melyek a körülményekhez képest a hajó
hadat követik.

Az aknák vetése vagy ezen hajókról, vagy e célra berende
zett csónakokról, vagy pedig torpedójáróművek és torpedónaszá
dok fedélzetéről történik, még pedig akkép, hogy az aknát lehor
gonyzó készülékével együtt a tengerbe dobják, hol önműködően 
akkép vet horgonyt, hogy az aknatest a kívánt mélységben úszik.

Úgy ellenséges, mint saját aknák keresése és felszedése 
két csónak között vonszolt kötéldarab segélyével történik; a 
csónakokat vontatóhajók vagy torpedónaszádok vontatják. Fel
talált ellenséges aknákat rendesen felrobbantják, vagy pedig 
sekély vízbe vontatván lődözés útján sülyesztik el.

37. Torlaszanyag. Kikötőbejáratok elzárására az aknákon 
kívül, melyek csak mélyebben járó hajókat veszélyeztetnek, még
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a torlaszok szolgálnak; ezekhez tartoznak a drótkötél-, a véd
háló- és a riasztó torlasz.

Az elsőnek említett torlasz a bejáratban keresztbe fektetett, 
egymással összekötött és lehorgonyzóit gerendákból és drótkö
telekből áll és behatoló torpedónaszádok távoltartására szolgál; 
nagyobb hajóknak ellentállani képtelen; ennélfogva fekvése az 
aknasorokon belül van.

A védhálótorlasz a drótkötéltorlaszon belül van és a bejá
ratban keresztben fektetett acéldrótkötélhálókból van szerkesztve, 
melyek körülbelül 8 m mélységig lógnak a vízbe; e torlasz oly 
torpedók felfogására szolgál, melyeket esetleg a torlaszon belül 
horgonyzó hajók ellen Iansziroztak.

Viszont a riasztó torlasz a drótkötéltorlaszon kívül alkal
maztató és a közeledés irányára haránt kifeszített vékony köte
lekből áll, amelyek között 200—300 m-nyi közökben röppen
tyűket és világítótesteket hordozó úszók vannak elhelyezve. Ha 
valamely járómű egy ilyen kötélnek neki megy, akkor megfeszü- 
lése következtében egy röppentyű elsül, mi a közeledő járóművet 
(torpedónaszádot) elárulja és a védőt felriasztja.

38. Csónakok. Ami a különleges felszerelési tárgyakat illeti, 
rá kell mutatnunk arra, hogy a hadihajókat rendszerint aránylag 
sok csónakkal látják el. Nagyobb részük fedetlen evezős csónak; 
ezeken kívül 1-3 gőz- vagy motorcsónak is van minden hajón. E 
csónakok nemcsak a személy- és anyagszállításra szolgálnak, hanem 
tulajdonképeni katonai vállalatokra, is mint harcszerű csónak- 
expediciókra akár partraszálló akár tengeri hadműveletek céljából.

Az itt tekintetbe veendő csónaknemek nagyságuk és ren
deltetések szerint a következők: dereglyék (nehéz csónakok 
12—16 evezővel, férőhellyel legfeljebb 120 ember, vagy 8 ló számra), 
kutterek (könnyebb fajta csónakok 8—12 evezővel, férőhelylyel 
egészen 48 emberig), ladikok (ném. jollboot, 6 evezővel), jollék 
(3 evezővel) és giggek vagy díszcsónakok (a tengernagyok és hajó
parancsnokok személyes használatára).

Hajónként a legnagyobb 2—4 csónak melső részükben egy- 
egy 47 mm-es gyorstüzlő ágyúval illetőleg partraszálló löveggel 
is felszerelhető; elláthatók továbbá aknavető és aknafelszedő 
készülékekkel, egyes gőzcsónakok 1—1 fényszóróval is.

39. Hajólajstrom. A következő lajstrom áttekintést nyújt 
a cs. és kir. hajóhad 1913 november 15-én volt állománya felett.
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A hadtengerészet törzskari személyeinek rang- és szolgálati viszonyai I. számú melléklet

&

A katonai rendosztályhoz tartozó 

személyek

Hadtengerész-
Ielkészek

Hadtcngerészhad-
bírók

Hadtengerész-
orvosok

(Marinegeistliche) (Marineauditore) ! (Marineärzte)

Hajóépítő, gépépítő, 
tüzér, elektro-, száraz- 
iöldi és vízépítészeti 

mérnökök; hadié:-gerész 
vegyészek

(Schiffbau-, Maschinen
bau-, Land- u. Wasser- ; 

bau-Ingenieure ; Marine-: 
chemiken j

Gép (elektro) üzem
vezetők

(Maschinen- 
Elektro Betriebs 

leiter)

Hadtengerészszám- 
vivő tisztviselők

(Marinekommissa
riatsbeamte)

Hadtengerésztiszt viselők (Marinebeamte)
! Tanszakmabeli tisztviselők

(Beamte für das Lehrfach) 
a hadtengerészeti ’ a teng. nép- és polgári 

akadémiában ' ÄÄ 
(an der Marine- I (an der Manne-Voiks- , 

akadémia)

Vízrajzi tisztviselők
(Beamte des hydro

graphischen 
Wesens)

Művezetők
(Werkführer)

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

II
ll
11
11

iS

11
<v N

Г!

v(D OJ 

<L> N

II|§
II

Tengernagy
(Admiral)

Altengernagy
(Vizeadmiral)

Ellentengernagy
(Kontreadmiral)

Sorhajókapitány
(Linienschiffs

kapitän)

I

Fregattakapitány
(Fregattenkapitän)

Korvettakapitány
(Korvettenkapitän)

Hadtengerészeti
superior

(Marinesnperior)

Hadtengerészeti
plébános

(Marinepfarrer)

Tábornok
hadbíró

Ezredes-hadbíró

Alezredes-hadbíró

Őrnagy-hadbíró

Hadtengerészeti 
vezértörzsorvos 
(Marinegeneral- 
_ Stabsarzt)

1. oszt. hadtenge- 
rész-főtörzsorvos

(Marineoberstabs
arzt I. Klasse)

2. oszt. hadtenge- 
rész-főtörzsorvos

(Marineoberstabs
arzt II. Klasse)

Hadtengerész-
törzsorvos

(Marinestabsarzt)

Legfőbb mérnök és
1. oszt. főmérnök 

(Oberster Ingenieur 
j u. Oberingen. I. KI.

2. oszt. főmérnök,
1 oszt. hadtengerész- 

fővegyész
(Oberingenieur II. KI., 

Marineoberchemiker 
I. Klasse)

3. oszt. főmérnök,
2. oszt. hadtengerész-

fővegyész
Oberingenieur III. KL, 

Marineoberchemiker 
II Klasse)

Legfőbb gép üzem
vezető

(Oberster Maschi
nenbetriebsleiter)

1. oszt. főgépüzem- 
vezető

(Ober-Maschinen- 
betriebsleiter I. KI )

2. oszt. főgépüzem- 
vezető, főelektroüzem- 

vezető
(Ober-Maschinen- 

betriebsleiter II.KL.Ober 
Elektrobetriebsleiter)

Hadtengerészeti vezér- 
számvivő tisztviselő

(Marinegeneral
kommissär)

Hadtengerészeti 1. oszt 
főszámvivő tisztviselő
(Marineoberkommissär 

I. Klasse)

Hadtengerészeti 2 oszt. 
főszámvivő tisztviselő

Igazgató
(Direktor)

Osztályfőnök, had- 
(Marineoberkommissär jtengerészeti könyv- 

H. Kla-se) , ^ tárnok
Tanár

Hadtengerészeti 3 oszt. (AbteilungSVOr- 
főszámvivő tisztviselő 'stand, Marinebiblio-
(Marineoberkominissär I thekar)

III. Klasse)

IX.
Ш

и- ^! <u |! bjO

1 Sorhajóhadnagy
^ (Linienschiffs-

leutnant)

Hadtengerészeti
lelkész

(Marinekurat)
Százados-hadbíró

Sorhajóorvos
(Linienschiffsarzt)

1. oszt. mérnök, 1. oszt. 
hadtengerészvegyész
(Ingenieur 1. Klasse, 

Marinechemiker I. KI )

1. oszt. gép- (elektro) 
üzemvezető

(Maschinen-, Elektro- 
Betriebsleiter I. Klasse)

Hadtengerészeti I oszt. 
számvivő tisztviselő
(Marinekommissär

I. Klasse)
Hadtengerészeti 

! könyvtári segéd

X.
io
^ Fregattahadnagy 

(Fregattenleutnant)
Főhadnagy-hadbíró

Fregattaorvos
(Fregattenarzt)

2. oszt. mérnök*), 2 oszt. 
hadtengerész-vegyész
(Ingenieur II. Klasse, 

Marinechemiker 11. Kl.)

2. oszt. gép- (elektro) 
üzemvezető

(Maschinen-, Elektro- 
Betriebsleiter II. Klasse)

Hadtengerészeti 2. oszt. 
számvivő tisztviselő
(Marinekommissär

II. Klasse)

(Marinebibliotheks- 
adj unkt)

XI.

I "!
1 1 !

1

Hadtengerész-
segédorvos

(Marineassistenz
arzt)

1

XII.

Zá
sz

ló
so

k:
1

Tengerészeti zászlós, teng. 
apród, teng. apródjelölt 
(Seefähnrich, Seekadet*, 

Seeaspirant)

Ideiglenes
növendék

(provisorischer
Eleve)

Hadtengerészeti szám 
vivő növendék*)

(Marine-Kommissariats- 
eleve)

edE _ , , 1. oszt. főművezetőTanító,
tanítónő (Oberwerkführer 

I Klasse)

2. oszt. főművezető
(Oberwerkführer 

II. Klasse)

Művezető
(Werkführer)

Szerkezetrajzolók
(Konstruktions

zeichner

Hadtengerészeti 
irodai tisztviselők
(Marinekanzlei

beamte)

Szerkezetrajzoló
(Konstruktions

zeichner)

Szerkezetrajzoló 
(ideiglenes is)

Hadtengerészeti 
irodai tisztviselők
(Marinekanzlei-

beamte)

*) Ideiglenesek és valóságosak.





A törzs- (munkavezető) altisztek és a legénység rendfokozatai, szakágazati és rendfokozati jelvényei.
(Chargen, Spezialitäten-Abzeichen und Distinktionen der Stabs-[Werk-J Unteroffiziere und der Mannschaft).

II. számú melléklet.

! Fedélzeti (Deck-) Tüzér- (Artillerie-i Torpedo-
(Torpedo-i ! Akna-(Seemiiien-) ; Kormanyos- 

(Steuer-)
Taviró-

(Telegraphen-i ‘Fegyver- (Waffen-ij

s_z o 1 g á 1 a t (Dienst)
!Elektro- (E'ektro- I Katonai inunkás- 

I (Miliiärarbeiter)
Ruházati

Bekleidungs-
Élelmczesi 
I Proviant-) I Konyha- (Küchen- Egészségugyi 

I Sanitäts-' Hadtengeiész-
zenekai

(Marinemusiki

Szakágazati jelvény 
(Spezialitätenab

zeichen) I
(a bal felső karon i 

viseltetik*) I

II

i*

II

'3!: bűi

cd
%

I

•S í X w

Törzs-főhajó-
mester

(Oberstabs
bootsmann)

Törzs-hajó-
mester

(Stabsboots-
mann)

Törzs-főlövegmester
(Oberstabsgeschützmeister)

Törzs-lövegmester
(Stabsgeschützmeister)

Alhajómester 
Alhajómester a> lövegmester

b) tüzeroktato
(Unterboots- (Unterbootsmann

mann) a) Geschützmeister
о) Artillerieinstruktor) 

Hajómestersegéd
Hajómester- J) lövegmester

corr^rl b tüzeroktato
segeu cj toronylövegirányzó

(Bootsmanns- ai
maat) b) Artillerieinstruktor

c) Turmgeschützvormeister) 
I Negyedmester a) tüzéroktató, 

Negyedmesterj

Törzs-
főtorpedó-

mester
(Oberstabs-

torpedomeis-
ter)

Törzs-torpedó-
mester

(Stabstorpedo-
meister)

Törzs-főakna-
mester

(Oberstabs
minenmeister)

Törzs-akna-
mester

(Stabsminen
meister)

(Quartier
meister)

Árbocos 
: (Marsgast)
I

1. oszt. matróz I
i (Matrose j 1. Klasse)

2. oszt. matróz
(Matrose 

2. Klasse)

3. oszt. matróz 
(Matróz 3. Klasse)

4. oszt. Matróz 
(Matrose4. Klasse)

(Quartiermeister a) Artillerie
instruktor, b) Turmgeschützvor
meister, о Geschützvormeister, 

d) Mitrailleusenvormeister) 
Árbocos a) tüzéroktató, b) torony

lövegirányzó, c) lövegirányzó, 
d) szórólövegirányzó 

I Marágast a) Artillerieinstruktor, 
b I Turmgeschützvormeister, 

c) Geschützvormeister, d) Mit- 
railleusenvormeisteri

1. oszt. matróz a) toronylöveg
irányzó, b) lövegirányzó, c) szóró

lövegirányzó, d) tüzér
(Matrose 1. Hasse a\ Turmgeschütz
vormeister, b) Geschützvormeister, 

О Mitrailleusenvormeister 
d) Kanonier)

2. oszt. matróz ai toronylöveg
irányzó, b) lövegirányzó, c) szóró

lövegirányzó, d) tüzérmatróz
I Matrose 2. Klasse a) Turmgeschütz
vormeister, b\ Geschützvormeister, 

c Mitrailleusenvormeister, 
d) Matrosenkanonier)

3. oszt. matróz tüzér
(Matrose 3. Klasse Kanonier)

Alhajómester
torpedómester
(Unterboots

mann
Torpedomeis

ter)
Hajómestersegéd
a) torpedó mester
b) torpedóoktató 
Bootsmannsmaat

ci I Torpedómeister 
b) Torpedoin

struktor

Negyedmester
torpedóoktató

(Quartiermeister
Torpedoinstruk-

tori

Árbocos
torpedóoktató

(Marsgast 
Torpedoinstruk

tor)

Alhajómester
aknamester

(Unter-
bootsmann

Minenmeister)

Hajómestersegéd 
a\ aknamester 
b) aknaoktató

Bootsmannsmaat 
о.) Minenmeister 
b Mineninstrukt )

Törzs-
főkormányos
(Oberstabs
steuermann)

Törzskormá
nyos

(Stabssteuer-
mann)

Negyedmester
aknaoktató

(Quartiermeister
Mineninstruktor)

Árbocos
aknaoktaió
(Marsgast

Mineninstruktor)

Alkormányos
(Unter-

steuermann)

Kormányos
segéd

(Steuermanns
maat)

Kormányos
negyedmester
(Steuerquar-
tiermeister)

Kormányos
legény

(Steuergast)

Törzs-főtáviró
mester

(Oberstabs-
telegraphen-

meister)

Törzstaviró-
mester
(Stabs-

telegraphen-
meister)

Alhajómester
távirómester

(Unter-
bootsmann

Telegraphen
meister)

Hajómestersegéd
a) távirómester 

b) távirász
(Bootsmaiinsmaat 
ci I Telegraphen

meister
b) Telegraphist

Törzs-
főfegyver-

mester
(Oberstabs

waffenmeister)

Törzsfegyver-
mester

(Stabswaffen
meister)

a) Törzs-főgépgondozó
b) Törzs-főgépgondozó 

drainagemester
(aVOberstabsmaschinenwärter 
b) Oberstabsmaschinenwärter 

Drainagemeister)
a) Törzsgépgondozó
b) Törzsgépgondozó 

drainagemester
{a) Stabsmaschinenwärter 
b) Stabsmaschinenwärter 

Drainagemeister)

Alfegyver-
mester

(Unterwaffen
meister)

a) Fegyversegéd 
b Karkürtös
I a) Waffen m p at
b) Korpshornist)

1. oszt. matróz 
a) főtorpedós

b torpedós 
(Matrose 1. Klasse 

a, Torpedovor- 
mann

b) Torpedomann)
2. oszt. matróz 

ci) főtorpedós
b) torpedós 

(Matrose 2. Klasse 
ci) Torpedovor- 

mann
b) Torpedomann 

I 3. oszt. matróz 3. oszt matróz ! 
I torpedós ' aknász , 
I(Matrose 3- Klasse (Matrose 3. Klasse! 

Torpedomann) | Minenmann)

1. oszt. matróz 
a) főaknász

b) aknász
(Matrose 1. Klasse 
ci) Minenvormann 

b) Minenmann

2. oszt. matróz 
a) főaknász

b, aknász
(Matrose 2. Klasse 
a) Minenvormann 

b) Minenmann)

Kormányos
matróz
(Steuer

matrose)

Negyedmester
távirász

(Quartiermeister
Telegraphist)

Árbocos
távirász

(Marsgast
Telegraphist)

a) Fegyvernegyed
mester

b) Tárcsapatkürtösí
ci' Waffenquartier- 

meister
b) Depothornist)

a) Fegyverlegény
b) Tárcsapatkürtös

<ű) Waffengast 
b) DepothornistI

1. oszt. matróz
távi rász

(Matrose 1. Klasse 
Telegraphist)

2. oszt. matróz- 
távirász

(Matrose 2. Klasse 
Telegraphist)

a) Fegyvermatróz
b) 1. oszt. matróz

kürtös
(a) Waffenmatrose 
b) Matrose 1. Kl. 

Hornist

2. oszt. matróz
kürtös

(Matrose 2. Klasse 
Hornist)

3. oszt. matróz
kürtös : 

(Matrose 3 Klasse | 
Hornist)

a) Aígépgondozó
b) Aígépgondozó 
drainagemester

(a) Untermaschinenwärter 
b) Untermaschinenwärter 

Drainagemeister)

Gépgondozó segéd 
(Maschinenmaat)

ci) Gépésznegyedmester 
b) Fűtő negyedmester

(a) Maschinenquartiermeister 
b) Heizerquartiermeister)

a) Gépészlegény
b) Főfűtő

(a) Maschinengast 
b) Oberheizer)

a) Gépészmatróz 
b) 1. oszt. fűtő

{a) Maschinenmatrose 
b) Heizer 1. Klasse)

Törzs-
főelektrogon-

dozó
(Oberstabs-

elektrowärter)

Törzselektro-
gondozó

(Stabselektro-
wärter)

2. oszt. fűtő 
(Heizer 2. Klasse)

Alelektro-
gondozó

(Unterelektro-
wärter)

Elektro- 
gondozó segéd
(Elektrómaat)

Elektro-
negyedmester
(Elektroquar-
tiermeister)

Elektrolegény
(Elektrogast)

Elektromatróz
(Elektro-
matrose)

Főmester
(Obermeister)

Mester
(Meister)

Almester 
(Untermeister)

1. oszt. 
főmunkás

(Vorarbeiter
1. Klasse)

2. oszt. 
főmunkás

(Vorarbeiter
2. Klasse)

3. oszt. 
főmunkás

(Vorarbeiter
3. Klasse)

Főműmester
(Oberwerk

meister)

Műmester
(Werkmeister)

Főélelmező
mester

(Oberproviant
meister)

Élelmező
mester

(Proviant
meister)

Főkonyha
mester

(Oberküchen
meister)

Konyhamester
(Küchen
meister)

A Imii mester
(Unterwerk

meister)

1. oszt. 
ruházati fő

munkás 
(Bekleidungs

vorarbeiter 
1. Klasse)

2. oszt. ruházati 
főmunkás

Alélelmező-
mester
(Unter-

proviantmeis-
ter)

Élelmező
segéd

(Proviantmaat)

Élelmező
negyedmester

Alkonyha-
mester

(Unterküchen
meister)

Konyha segéd 
(Küchenmaat)

Főgyógy-
mester

(Obersanitäts
meister)

Gyógymester
(Sanitäts
meister)

Zenészmester
(Musikmeister)

I Konyha- I 
negyedmester I

(Bekleidungsvor- (PrOVÍantquar- 
arbeiter 2. Klasse., tIermeÍSter)

Algyógy-
mester

(Untersanitäts
meister)

Gyógysegéd
(Sanitätsmaat)

Gyógy-
negyedmester

(Küchenquar- (Sanitätsquar- 
tieimeister) tiermeister)

Alzenészmes- 
ter (zenekar- 

vezető) 
(Untermusik

meister I Musik 
führerj)

Zenészmester
segéd

(Musikmaat)

Zenész-
negyedmester

(Musikquar-
tiermeister)

oszt. ruházati 
főmunkás Élelmező 

legény
(Bekleidungsvor- j
arbeiter 3. Klasse) |(Pr0Viantgast)

1. oszt. munkás
(Arbeiter 
1. Klasse)

2. oszt. munkás
(Arbeiter 
2. Klasse)

1. oszt. ruházati
munkás

(Bekleidungs
arbeiter 1. KI.)

2. oszt. ruházati
munkás

(Bekleidungs
arbeiter 2. KI.)

Élelmező
matróz

(Proviant
matrose)

Konyhalegény
(Küchengast)

Konyhamatróz
(Küchen
matrose)

Gyógylegény
(Sanitätsgast)

1. oszt. gyógy-
matróz

(Sanitäts
matrose 1. KI.)

2. oszt. gyógy-
matróz

(Sanitäts
matrose 2. KI.)

3. oszt. gyógy- 
matróz

(Sanitätsmatrose 
3. KlasseI

Zenészlegény
(Musikgast)

1. oszt. zenész- 
matróz

(Musikmatrose 
1. Klasse)

2. oszt. zenész
matróz

(Musikmatrose 
2. Klasse)

3 oszt zenész- 
matróz

(Musikmatrose 
3. Klasse)

I i

*) A negyed mestertől (egyenrangú aktól) felfelé egy császári koronával a szakágazati jelvény felett; utóbbi 
van előállítva.

c<mester»-minősítéssel bíró személyek posztóruhái számára aranyból, az összes többieké számára sárga selyemből van hímezve, vászonruhák számára fekete nyomással





III. A cs. és kir. hadtengerészet szervezete. —
A cs. és kir. hadtengerészet személyzete.

40. Tagozás. A cs. és kir. hadtengerészet személyzete 
feloszlik:

a törzskarhoz tartozó személyekre,
a törzsaltisztekre, munkavezető altisztekre és egyéb, rang

osztályba nem osztott havidíjasokra, 
legénységi személyekre.
41. Törzskar. (I. számú melléklet). A törzskarhoz tartoz

nak és a Xll-től a II. rangosztályig sorolnak:
a katonaállományhoz tartozó személyek; ezek: a tengerész

tisztek és a tengerészeti helyi alkalmazásokban levő tisztek, a 
tengerész-zászlósok, a tengerész-hadapródok és a tengerész
jelöltek,

a tengerész-lei készi kar, 
a tengerész-hadbírák tiszti testületé, 
a tengerész-orvosok tiszti testületé, 
a tengerész-hivatalnokok.
42. Törzsaltisztek (II. számú melléklet). A törzsaltisztek 

és a munkavezető altisztek havidíjat élvező, rangosztályba nem 
osztott katonaállománybeli személyek.

43 Egyéb rendfokozat nélküli havidíjasok. Ide tar
toznak :

a tengerészeti fogházfelügyelő személyzete (törzsfoglárok, 
mint a hadseregnél),

a tengerészszolgák (a hadseregnél hadseregszolgák), 
a tengerészeti kisegítő személyzet, mint amilyenek a ten

gerszertár műhelyeiben alkalmazott mesterek, az irodai hivatal
nokok és hasonlók.

44. Legénység. (II. számú melléklet). Mind a többi altiszt 
és matróz, valamint egyenrangúak a legénységhez tartoznak.
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A tengerészeiben végzendő sokféle különleges szolgála
toknak megfelelőleg a törzs- (munkavezető) altisztek és a legény
ségi személyek 15 szolgálati ágazatra vannak osztva.

A törzskari személyek rang- és szolgálati viszonyai az 
I. számú mellékletben, a törzs- (munkavezető) altisztek és legény
ségi személyeké pedig a II. számú mellékletben vannak összeállítva.

45. Öltözet, a) Törzskar (III. számú melléklet). A ten
gerészeti törzskari személyek rendes egyenruháját — a szolgá
lati öltözetet — képezik: a pantalló, a flottakabát (zeke), sapka 
adott esetben a köpeny — mindez sötétkék posztóból és esetleg 
a szolgálati jelvény.*)

A hadbírák öltözete olyan, mint a hadseregnél, a lelkészek 
hasonlólag vannak öltözve, mint a hadseregbeli lelkészek, azon
ban a tengerésztiszti sapkát viselik és nincs karjelvényük. A ten
gerésztanítók számára nincsen egyenruha rendszeresítve.

A flottakabát (zeke). A rendfokozatok felismertetésére 
szolgáló jelvények a flottakabát (zeke) mindkét karján viseltetnek.

Mint ilyenek a katonaállományhoz tartozó személyeknél 
aranypaszományok szolgálnak fekete közbenső sávokkal és ú. n. 
Elliot-szemekkel (1. a Hl. sz. melléklet 1 —11. ábráit),

az orvosoknál aranypaszományok fekete közbenső sávokkal, 
de Elliot-szemek nélkül (1. a Hl. sz. melléklet 12. és 13. ábráit), 

a tengerészhivatalnokoknál ugyanolyan aranypaszományok, 
de a köztük maradó sávok a hivatalnoki kategóriák szerint külön
féle színűek, még pedig:

a mérnököknél és tengerészvegyé
szek n el —- — — — — —

gép- (elektro-) üzemvezetőknél ___ 
tengerészszámvivő hivatalnokoknál 
a vízrajzi szakhoz, a tengerészeti 

könyvtárba és a tanszakhoz tar
tozó hivatalnokoknál... — ...

művezetőknél és szerkezetrajzo
lóknál ... ... ... ... ... ...

irodai hivatalnokoknál _ ... ....
(1. a III. sz. melléklet 14—23. ábráit).

cseresnyepiros,
szürke,
világos búzakék.

sötétkék,

skarlátvörös,
barna,

*) Bizonyos szárazföldi szolgálatok alkalmával a szolgálati öltözethez 
a kalapot kell viselni.



Rendfokozati jelvények a hadtengerészet törzskari 
személyeinek flottakabát- (Flottenrock) ujján.

Teng. apródjelölt 
(Seeaspirant)

Fregattahadnagy 
(Fregattenleutnant)

Teng. zászlós 
(Seefähnrich)

Teng. apród 
(Seekadett)

Sorhajókapitány 
(Linienschiffskapitän)

Korvettakapitány 
(Korvettenkapitän)

Fregattakapitány 
(Fregattenkapitän)

Sorhaj óhadnagy 
(Liniensch iffsleutnant)

Ellentengernagy 
(Kontreadmirat)

Fregattaorvos 
(.Fregattenarzt)

Tengernagy
(Admiral)

Altengemagy 
(Vizeadmiral)

13 14
Hadteng. vezértörzsorvos 3. oszt. főmérnök 
(Marine-Generalstabsarzt) (Oberingenieur 3. Klasse)

15 16
Növendék 1. oszt. gépüzemvezető

(Eleve) (Maschinenbetriebsleiter 1. Klasse)

Megjegyzés. A fehér csikók a valóságban aranyból vannak.

Ш. számú melléklet.

17
Művezető 

(Werk führer)

18 19
Ideiglenes Valóságos

(provisorischer) (effektiver)
hadteng. számvivő növendék 

(Marinekommissariatseleve)

Hadteng. 22
vezérszám vivő tisztviselő A VII. rangosztályba soroló tanár
(Marine-Generalkommissär) (Professor der VII Rangsklasse)

20
Had teng.

3. oszt. főszámvivő tisztviselő 
(Marine-Oberkommissär 3. KI.)

23
AXI. rangosztályba soroló 

had teng. irodai tisztviselő 
{Marinekanzleibeamter 
der XL Rangsklasse)

24
A tengerésztiszt sapkajelvénye 

(Kappenemblem eines Seeoffiziers)

A törzshajómester válldiszitése 
(Achselstück eines 
Stabsbootsmanns)

A sorhajókapitány válldiszitése 
(Achselstück eines 

Lin iensch iffskapitäns)

Megjegyzés. A mi itt fehéren van hagyva, az a valóságban aranyból van.
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A katonaállománybeli személyek továbbá a flottakabát 
(zeke) mindegyik vállán egy arannyal átszőtt vállcsokrot visel
nek, az orvosok ugyanazt, de fekete közbenső csíkkal, míg a 
hivatalnokoknak nincs vállcsokruk.

A forró évszakban a szolgálati öltözetben a flottakabátot 
(zekét) a fehér zeke, a posztó pantallót a fehér pantalló helyette
síti. A fehér zeke szabása által hasonlít a hadseregbeli tisztek 
zubbonyához. A karjelvényeknek megfelelő rendfokozati jelvé
nyek a váll-lapokon alkalmazvák (1. a III. sz. melléklet 25. ábráját).

Sapka. Az összes törzskari személyek a kék posztóból 
készült tengerészsapkát viselik (a forró évszak alatt fehér huzat
tal). Állszíj gyanánt a XII. rangosztályhoz tartozó személyek sap
káján egy fekete selyemzsinór szolgál, míg a többiek számára 
egy aranyzsinór van rendszeresítve.

A főtisztek sapkája egy, a törzstiszteké két és a tenger
nagyoké három keskeny, köröskörül futó aranypaszománnyal 
van ellátva. A többi állománycsoportok egyenrangú fokozatain 
ugyanezen jelvény érvényes.

A katonaállománybeli személyek és az orvosok sapkajel
vénye a III. sz. melléklet 24. ábráján van ábrázolva. A tengerész
hivatalnokok ugyanezt a jelvényt viselik, csakhogy a Legfelsőbb 
névjel és a horgony ezüsttel van hímezve; a középső mező nem 
fekete, hanem oly színű, mint azt az egyes kategóriák karjelvé
nyeinél felsoroltuk.

Köpeny. A katonaállománybeli személyek köpenyén a 
gallér sötétkék bársonyból van, az orvosoknál a gallér mindkét 
oldalán elől egy-egy hajtóka van feketebársonyból tengerész
gombbal, a hivatalnokoknál a hajtóka oly színű bársonyból van, 
amint az az illető kategória számára rendszeresíttetett, szintén ten
gerészgombbal (hasonlít a hadsereg hajtókáihoz). Tehát egy ten
gerésztisztet egy orvostól, ha mindkettő köpenyt visel, csakis a 
hajtóka különbözteti meg, mert más különbség az öltözetük
ben nincs.

Kard. A katonaállománybeli személyek és az orvosok 
oldalfegyvere a tengerésztiszti kard arany kardbojttal (a tengerész
zászlósok, tengerészhadapródok és tengerészjelölteké zászlós- 
kardbojttal).

A hivatalnokok tőrkardot viselnek egy olyan kardbojttal, 
amelynek gombja aranyból, szalagja ezüstből van; utóbbin egy
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arannyal hímzett tengerészjelvény van (a növendékek számára a 
kardbojt megfelelőleg módosítva van).

Díszöltöze t.*) Ez általában mindazon esetekben vise
lendő, melyekben a hadseregnél is szabványos. A díszöltözet a 
szolgálati öltözettől abban különbözik, hogy a válldísszel**) éke
sített flottakabát és a kalap viselendő (esetleg a szolgálati jel
vény is).

Teljesdísz.*) Tengerésztörzskari személyek a teljes díszt 
ugyanazon alkalmakkor viselik, mint amikor ezen öltözet tábor
nokok számára szabványos (zászlósok és növendékek kék posztó
nadrággal).

E díszöltözet a következő darabokból áll: az arannyal 
paszományozott pantallóból, a két sor gombbal ellátott dolmány
ból, felálló gallérral, kalapból és válldíszből (esetleg a szolgálati 
jelvénnyel.)

A dolmány rendfokozati jelvényei nem a karokon vannak, 
hanem a felálló galléron; ily jelvényekül szolgálnak aranycsilla
gok, illetve arany gallér ezüst csillagokkal a tisztek és orvosok
nak, arany rózsácskák, illetve arany gallér ezüst rózsácskákkal a 
hivatalnokoknak. Tengerészjelöltek, tengerészhadapródok, tenge
részzászlósok és növendékek a felálló galléron nem viselnek 
jelvényeket. A felálló gallér a katonaállományú személyek részére 
ugyanazon posztóból van, mint a dolmány maga (tehát sötét
kék), az orvosoké fekete bársonyból, a hivatalnokoké oly színű 
bársonyból van, mint az az illető kategóriának megfelel.

b) Törzs-, munkavezető és tnagasb rangú altisztek (II. sz. 
melléklet). A törzs-, munkavezető és magasb rangú altisztek 
öltözete hasonló, mint a törzskaré.

Rendfokozati jelvényekül rendszeresítvék: a törzsaltiszteknél 
mindkét ujjhajtóka elülső részén arany csíkok tengerészgom
bokkal, a munkavezető altiszteknél ugyanolyan jelvények, de 
sárga selyemből, a magasb rangú altiszteknél egy-egy, az egész 
ujjhajtóka körül futó jelvénypaszomány sárga selyemből (1. a
II. számú mellékletet).

A különleges szolgálati ágazatokat megkülönböztető jelvé
nyek a II. számú mellékleten láthatók.

*) A torpedónaszádokra és torpedójáróművekre szállt törzskari szemé
lyek minden — még ünnepélyes alkalommal is a szolgálati öltözetet viselik.

**) A zászlósok és növendékek válldíszén nincs rojt.
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A tengerészsapka homlokrészén levő jelvényt alkotja egy 
függélyesen álló horgony a császári koronával és a közepe 
felett egy rózsácskával a Legfelsőbb névjellel; a törzsaltisztek 
rózsácskája posztóból van aranyhímzéssel, a munkavezető és 
magasb rangú altiszteké pléhből készül.

Az összes föntnevezett altisztek a tengerésztiszti kardot 
viselik kardbojttal; a törzsaltisztek kardbojtja sárga selyemből, az 
összes többi itt említett altiszteké pedig sárga gyapjúból van.

Díszöltözetben a törzsaltisztek a flottakabáton aranyozott, a 
többiek sárga selyemmel díszített vállapokat viselnek.

Az itt nevezett altisztek a forró évszakban fehér zekét, fehér 
pantallót és fehér sapkát viselnek. A fehér zekéhez váll-lapok tar
toznak, melyeken úgy a rendfokozati jelvények, mint a külön
leges szolgálatot mutatók rajta vannak.

c) A többi legénység (11. számú melléklet). A többi legénység 
öltözete áll kék matrózingből világoskék gallérral, kék nadrágból 
és matrózsapkából.

Mint rendfokozati jelvényeket (a gallér sarkában) viselnek:
I. oszt. matrózok és a velők egyenrangúak a többi szol

gálati ágazatokban 1 — 1 csillagot,
árbocosok és negyedmesterek, valamint a többi szolgálati ága

zatbeli egyenrangúak 2—2 csillagot,
hajómestersegédek és a többi szolgálati ágazatbeli egyen

rangúak 3—3 csillagot.
A különleges szolgálati ágazatok jelvényeit, illetőleg a II. sz. 

melléklet nyújt felvilágosítást.
A forró évszak alatt a legénység fehér gyapotöltözetet visel.
A matrózsapkán egy fekete [selyemből készült szalag van, 

melyen a hajóra nem szállt legénység arannyal beleszőve a követ
kező felírást viseli: «K. u. k. Kriegsmarine». A hajóra szállt 
legénység sapkaszalagján a hajó neve van mint felírás, illetve a 
torpedónaszádok legénységének szalagjain: «Boot Nr ...».

A matrózok ezenkívül a sapkán egy pléhből készült rózsács- 
kát viselnek, melyen egy horgony és a legfelsőbb névjel látható, 
az altisztek sapkajelvénye ugyanilyen rózsácskából áll, fölötte 
egy császári korona is van.

A cs. és kir. hadtengerészet egyévi önkéntesei ugyanazon 
paszományocskát viselik, mint a hadsereg önkéntesei.
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Hajóra szállt alsóbb rangú altisztek és matrózok, ha posztó
ruházatban vannak, a felső karon vízszintesen felvarrott vörös 
posztócsíkokat viselnek, a gyapot zekén (ingen) pedig kék vászon
csíkokat, melyekről az illetőnek hovatartozását a legénység vala
mely negyedét (1. az 51. pontot) illetőleg lehet felismerni (a 
jobbfélosztály negyedei a jobb karon, a balfélosztályéi pedig a 
bal karon viselik.)

A (par excellence) tengerész-ágazatokhoz tartozó alsóbb- 
rangú altisztek és matrózoknak az inggallér alatt fehér zsinóron 
egy matrózkést kell viselniök.

46. Kiegészítés és kiképzés, a) Törzskar:
Tengerésztisztek, Ifjak, kik valamely középiskola vagy 

evvel egyenlőnek elismert intézet 4 alsó osztályát elvégezték, a 
hadtengerészeti akadémiába felvétetnek és 4 évi kiképzés után 
tengerész hadapródokká kineveztetnek.

Azon ifjak, kik valamely főreáliskolát vagy főgimnáziumot 
elvégeztek, a katonai nevelőintézetek azon növendékei, kik az érett
ségi vizsgát letették, továbbá valamely hajózási iskola (akadémia) 
végzett hallgatói mint tengerészjelöltek léphetnek be a hadten- 
gerészetbe. Ezek ilyen minőségben egy egyévi tanfolyamot végez
nek Polában, minek utána, ha egy rövid próbaszaolgálatot végez
tek hajón és egy vizsgát sikeresen letettek, szintén tengerész- 
hadapródokká neveztetnek ki.

A hadtengerészeti akadémiából, valamint a tengerészjelöltek 
iskolájából föl avatott tengerészhadapródok elébb egy körülbelül 
egy évig tartó hajószolgálat folyamán gyakorlatiasan iskoláztat
nak, azután pedig Polában 8Д évig tartó tengerészhadapródi tan
folyamban tovább képeztetnek; a tanfolyam végeztével leteszik a 
tengerésztiszti vizsgát; ha ez sikerrel járt, tengerészzászlósokká 
neveztetnek ki.

A további előléptetések egészen a legmagasabb rendfoko
zatig, feltéve, hogy az illető a meglevő rendfokozatát viselve, egy 
bizonyos minimális időt töltött hajón, a beálló üresedések mér
vében történnek.

A tengerésztisztek a végből, hogy különleges kiképzésüket 
tökéletesbítsék, a különféle különleges tanfolyamokba (tüzér-, 
torpedó-, tengeri akna- és távirótanfolyam stb.) vezényeltetnek, 
melyek Polában az illető iskolahajókon tartatnak, 6-8 havi tar
tammal.



61

A tengerész-hadbirák kiegészítése hadbíróknak vagy 
hivatásos hadbírójelölteknek a hadseregből való átvétele által 
történik.

Tengerészorvosok. Egyetemes orvostúdorok ideigle
nes fregattaorvosokká s elvégzett próbaszolgálati idő, valamint 
a ténylegesítési vizsga letevése után tényleges fregattaorvosokká 
neveztetnek ki.

Tengerészmérnökök. Ezek két állami vizsgát letett 
végzett technikusoknak ideiglenes mérnökökként való felvétele 
által egészíttetnek ki; kétévi próbaszolgálati idő végeztével, mivel 
a szükséges szakkiképzés egybe van kötve, és a ténylegesítési 
vizsga letevése után tényleges 2. osztályú mérnökökké nevez
tetnek ki.

О ép- (Elektro-) üzemvezetők. Ilyenekké a kitünően 
alkalmazható gépész- (elektro-) törzsaltisztek neveztetnek ki, miután 
elvégezték az idevágó különleges tanfolyamot és a vizsgát sike
resen kiállották.

A tengerész számvivő hivatalnokok középisko
lát végzett ifjaknak a tengerész számvivő növendékek iskolájába 
való beosztása által egészíttetnek ki. Miután ebben 2 éven át 
kiképeztettek és a vizsgát kiállották, az ideiglenes tengerész 
számvivő növendékek ténylegesekké neveztetnek ki és az üre
sedések mérvében tengerész számvivő hivatalnokokká lépnek elő.

b) A legénység felvétele, illetve kiegészítése történik:
1. állításkötelesek és önkéntesen belépők által, a rendes 

szolgálati kötelezettség mellett, a hadtengerészeti és a többi had
kiegészítő kerületekből;

2. inasoknak a hajó-, gépész- és zenészinasiskolából való 
besorozása útján;

3. egyévi önkéntesek által.
Az állításkötelesek és önként belépők kötelesek 4 évig tény

leg, 5 évig a tartalékban és 3 évig a tengervédben szolgálni. 
Rendes viszonyok között a tartalékosokat fegyvergyakorlatokra 
nem hívják be.

A bevonulók Polában a matróztestületnél 6 héten át mint 
újoncok képeztetnek ki, azután valamely különleges szakmába 
soroltatnak be és az illető iskolahajókon (tüzér-, torpedó-, akna- 
iskolahajó) a szakszerű különleges kiképzés és továbbképzés alá 
kerülnek.



62

Azon matrózok, kik kiképzett kézművesek (lakatosok, esz
tergályosok, kovácsok, elcktrikusok stb.) és egy vizsgán alkalma
tosságukat a gépész- (elektro-) altisztté való kiképzésre bebizo
nyítják, a gépész- (elektro-) tanfolyamokba osztatnak be. Miután 
ezeket elvégezték és mint gépész- (elektro-) altisztek végeztek 
szolgálatot, tetszés szerint a törvényszerű 4 évi tényleges szol
gálati időn felül tovább szolgálhatnak a hadtengerészetnél; a 
szabványos tanfolyamok végeztével a törzsaltiszti rendfokozatokba 
léptetnek elő és ha az idevágó vizsgát kiállották, gép- (elektro-) 
üzemvezetőkké nevezhetők ki, amely hivatalnoki kategóriában a 
VI. rangosztályig (legfőbb gépüzemvezető) emelkedhetnek fel.

14—17 éves ifjakat a pólai gépészinasiskolába vagy a sebe- 
nicói hajóinasiskolába vesznek fel és 3 évi iskolázás után előbbi
ben gépész- (elektro-) altisztekké képezik ki, illetve utóbbiban a 
többi különleges ágazatok altiszti fokozatai számára részesülnek elő
képzésben. A további kiképzés és előléptetés úgy történik, mint 
a többi legénységnél, azonban a volt inasok alapos szakszerű 
előképzésükre való tekintettel előnyben vannak.

A hadtengerészet egyévi önkéntesei egy évi tényleges 
szolgálatukat vagy mint hivatásos tengerészek, vagy pedig a 
gépüzemszaknál végezhetik, mindkét esetben csakis államkölt
ségen.

A hivatásos tengerésztől megkívántainak a kinevezési okmány, 
mint a kereskedelmi tengerészet hadnagya (kapitánya), vagy vala
mely hajózási iskola záróvizsgáján nyert bizonyítvány és elismer
vény arról, miszerint a jelölt egy évig hajón volt.

Azon egyévi önkéntesektől, kik a gépüzemnél szolgálnak, 
megköveteltetik: elismervény, miszerint a folyamodó valamely 
polytechnikumban, mint a gépépítészeti szak rendes hallgatója be 
van írva, vagy egy felsőbb ipariskola mechanikai műszaki osztályá
nak végeztével nyert érettségi bizonyítvány, vagy pedig a trieszti 
állami ipariskolánál fennálló hajóépítészeti tanfolyam elvégzését 
tanúsító bizonyítvány.

Az önkéntes) tényleges szolgálati év végeztével az egyévi 
önkénteseket kinevezik altisztekké a tartalékban; azon hivatásos 
tengerészeket pedig, kik a tengerészhadapródi vizsgát sikerrel 
végezték, esetleg tartalékos tengerészhadapródokká nevezik ki.

47. Hatóságok és parancsnokságok a szárazföldön. 
A cs. és kir. hadtengerészet középponti hatósága a hadügy-
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ministerium tengerészeti osztálya Wienben. A tengerészet parancs
noka (tengernagy), ki mint ilyen egyszersmind a hadtengerészet 
katonai feje, az egész hajóhad parancsnoka és háború esetén 
annak vezetője is, Polában székel (Marine-Kommando, hadtenge- 
részet-parancsnokság). Wienben, a hadügyministerium tengeré
szeti osztályát helyettese (szintén tengernagy) vezeti.

Mint a hadügyministerium tengerészeti osztályának segéd- 
hivatalai szerepelnek:

a) A Tengerész-műszaki Bizottság Polában, élén egy ten
gernaggyal mint elnökkel. E bizottság feladata megfigyelni a 
tengerészeti technika haladását, idevágó javaslatokat tenni, műszaki 
terveket, számításokat kidolgozni, találmányokat megvizsgálni és 
kísérleteket végezni.

b) A Tengerészeti Ellenőrző Hivatal Wienben az egész 
pénz- és anyagkezelés feletti számellenőrzés végzésére.

Végrehajtó hatóságok:
1. A Kikötőtengernagyi Hivatal Polában. Ez a 

legfőbb hadtengerészeti hatóság a birodalomnak Salvoretól 
(Trieszttől délre) Spizzáig (a monarchia déli határa) terjedő 
partvonala számára. E hivatal főnöke a kikötőtengernagy; a 
tengernagy egyszersmind a polai hadi kikötő parancsnoka.

A Kikötőtengernagyi Hivatalnak a többi közt a következő 
hatóságok stb. vannak alárendelve:

a) A polai tengerszertár, mely hajó- és gépépítéseket és 
általában mindenféle műszaki szakmunkákat végez, a hajóhad 
összes anyagát jókarban tartja és kijavítja stb.

b) A Tengerészeti Szárazföldi és Vízépítészeti Hivatal Polá
ban; elvégzi a hadtengerészet által létesítendő összes száraz
földi és vízi építéseket, mint p. o. laktanyák, mólók építését, 
partépítéseket stb.

c) A matróztestület Polában az összes legénység anya- és 
gyüjtőtestülete, továbbá nyilvántartó hatósága. Feladata a behí
vott legénységet átvenni, felruházni, katonailag és valamely külön
leges ágazatban kiképezni, hajószolgálatra rendelni és nyilván
tartani.

d) A tengerészhadapródok iskolahajója a tengerészhad- 
apródtanfolyam elhelyezésére; a tüzériskolahajó, a torpedóiskola- 
hajó, valamint a tengeri akna- és táviróiskolahajó az illető iskolák 
és tanfolyamok számára; a gépésziskola az inasok, matrózok,
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altisztek és egyévi önkénteseknek a gépész- (elektro-) szakszol
gálatban való kiképzésére. Mindezen intézetek Polában vannak.

Továbbá a hajóinasok iskolahajója Sebenicóban, a hajóina
soknak altisztekké való kiképzésére.

e) A Vízrajzi Hivatal, mely csillagászati és egyéb megfigye
léseket végez és értékesít, továbbá a hajóhad számára szüksé
gelt összes hajózási készülékeket és tengeri térképeket beszerzi és 
jókarban tartja.

2. A Tengerkerületi Parancsnokság Triesztben 
mint a Salvoretól a monarchiának nyugati, az Aussa folyó men
tén levő határáig terjedő partvonal legfőbb hadtengerészeti ható
sága. E hatóság egy tengernagy parancsnoksága alatt áll.

3. A Hadtengerészeti Akadémia Fiúméban, mely 
növendékeit a hadtengerészetben való szolgálatra képezi ki.

48. Parancsnokságok a tengeren. Valamely hajóköte
lék feletti parancsnokságot egy tengernagy vagy egy Ő Felsége 
által «kommodór»-rá kinevezett sorhajókapitány gyakorolja (a köte
lék szerint e parancsnok neve hajóraj-, hajóosztály-, flottilla- 
parancsnok stb.). Elnevezése — ha önálló viszonyban van — 
«a vezénylő» (ném. Kommandierender), azonban a viselt rend
fokozata szerint szólíttatik meg. Kommodórok ezen címmel, 
azon tengerésztisztek, melyek egy hajó parancsnokságával meg- 
bízvák, tekintet nélkül rendfokozatukra, «parancsnok» (németül 
Kommandant) szóval szólíttatnak meg. A kommodór egyszersmind 
azon hajó parancsnoka is lehet, mely parancsnoki lobogóját hor
dozza (vezér- vagy lobogós hajó, ném. Flaggenschiff). Különben 
a vezérhajó parancsnokát vezérkapitánynak (ném. Flaggenkapitän) 
nevezik. A szolgálati ügyek ellátására a tengernagyok (kommodó
rok) mellé törzskari személyek vannak beosztva, melyek a «vezér
törzset» (ném. Flaggenstab) képezik. Eme törzs legidősb tengerész
tisztje, ki elöljárójának az összes katonai és hadmíveleti ügyekben 
segédközege és előadója, a «törzsfőnök» (ném. Stabschef).

49. Helyettesítés a parancsnoklásban. Tengeren a 
parancsnokiás valamely tengernagy (kommodór) szolgálatképte
lensége esetén, míg felsőbb helyről rendelkezések le nem érkez
nek, a haderőhöz tartozó rangban következő, jelenlevő tengerész- 
tisztre megy át.

A tengeri csata alatt a vezetés a rang szerint vagy a vezér
kapitányra, vagy a törzsfőnökre és azután sorjában a vezértörzs
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vagy hajótörzsnek esetenkéntilegrangidősb tengerésztisztjére háram
lik, míg a körülmények lehetővé nem teszik, hogy a haderőnél 
jelenlevő és a tengernagyhoz (kommodórhoz) rangban legköze- 
lébb álló tengerésztiszt átvegye és ezt az egyesült hajókkal tudassa. 
A vezérlobogó (ném. Kommandoflagge) az ellenség eltűnéséig 
az árbocsudáron marad.

Hajókon hasonló esetben — felsőbb parancsok leérkezéséig 
— a parancsnokságot a részlettiszt (ném. Oesamtdetailoffizier) 
veszi át még akkor is, ha a hajón rendfokozat vagy rangban 
magasabb tengerésztisztek vannak, akik nem tartoznak a hajó
törzshöz (ném. Schiffsstab). A részlettisztről a parancsnokság 
a hajón jelenlevő, rangban következő tengerésztisztre, a 
tisztek után a tengerészzászlósokra és tengerészhadapródokra 
(tengerészjelöltekre), ezekről a hajómesterre, azután a kormány
mesterre és végül az esetenként legrangidősb, a katonai tenge
részszakágazatokhoz tartozó altisztre megy át. Emellett a hajó
törzshöz tartozó azon személyek, kik nem tartoznak a katona
állományhoz, tekintetbe nem vétetnek.

50. Szolgálati beosztás a hajón. A hajótörzshöz tartoz
nak az összes tengerésztisztek és zászlósok, lelkészek, orvosok 
és hivatalnokok, akik állandó szolgálatteljesítésre egy hajóra 
vezényelvék és a hajóparancsnok vezénylete alá állítvák. A hajó
törzsnek legrangidősb tisztje a részlettiszt. A hajószemélyzethez 
tartozó összes többi egyének a legénységhez tartoznak.

Átvonulok, valamint egy meghatározott utazás tartamára a 
hajóra szállott katonai és polgári személyek ugyan mindenkor 
kötelezvék a hajórendet betartani és ha rendfokozatuk, rangjuk, 
vagy különleges utasítások folytán nem esnek kivétel alá, a hajó
parancsnoknak alá is vannak rendelve. Ezek azonban nem tar
toznak a hajószemélyzethez, hanem állásuknak, vagy külön hatá- 
rozványoknak megfelelőleg csakis hozzásoroltatnak vagy a hajó
törzshöz, vagy a legénységhez.

Hogy a hajónak egész katonai és műszaki szolgálatkezelése 
el legyen látható, több ú. n. részletre (ném. Detail) van felosztva 
(tüzérségi, torpedó-, aknász-, hajózási és kormányos-, rádió-, 
hajómíveleti, illetve hajómesteri, gépész-, elektro-, orvosi, szám
kezelési stb. részlet). Minden ilyen részlet élén egy törzskari 
személy áll mint részletfőnök (ném. Detailvorstand). A részlet
főnökök a belső hajószolgálatban a következő elnevezéseket viselik:

5Tengerészet.



66

tüzér-, torpedó-, akna-, hajózási, hajómíveleti, rádiotiszt, hajóorvos- 
főnök, gépészfőnök, elektrofőnök, hajószámvivő. Kisebb hajókon 
egy-egy tengerésztisztre egyszerre több részlet is ráruházható.

Azon hajótisztek, kik nem részletfőnőkök, mint Iövegosz- 
tályparancsnokok, 2-ik torpedó-, hajómíveleti tisztek stb. alkal
maztatnak a hajón.

A hajótisztek továbbá mint a legénységi alosztályok parancs
nokai (negyedparancsnokok stb.) szerepelnek.

A gép-(elektro-)szolgálat vezetésével gép-(elektro-)üzem- 
vezetők vannak megbízva. A hajón levő tengerészeti számvivő
hivatalnok az egész számviteli és élelmező szolgálatot végzi. Kisebb 
hajókon, melynek állományában ilyen hivatalnok nincsen, egy 
tengerésztiszt végzi ezen szolgálatot.

A rangban legidősb törzsaltisztek, illetve egyéb altisztek, 
az illető részletnek «részletvezetői» (ném. Detailführer). A fedél- 
zetszolgálatbeli legidősb altiszt a hajómester (ném. Bootsmann); 
ő a hajó első altisztje. A hajófoglár (ném. Schiffsprofoss) a fegy
verszolgálathoz tartozó altisztek elseje. A többi részletvezetőket 
így nevezik: kormány-, torpedó-, aknász-, gépészmester stb. (ném. 
Steuer-, Torpedo-, Minen-, Maschinenmeister).

A hajón levő összes legénység 2 osztályra oszlik (jobbfél, vagy 
kormányfél- és balfélosztály), minden osztály 2 negyedből, min
den negyed több csoportból áll; ezen kereteken kívül esik, 
vagyis nincsen valamely negyedbe beosztva nehány további cso
port. A fenti beosztás szolgál alapul a legénységnek az időszakos 
szolgálathoz való bevonásához.

A hajószolgálat alapját a «hajószerepbeosztás» (ném. Schiffs
rolle) képezi, mely a hajószemélyzethez tartozó minden egyes 
személy számára meghatározza szolgálati beosztását, legfonto
sabb szolgálati teendőit, különösen az összes riadók alkalmával 
neki kijutókat. Ebben a legénységnek felosztása az alosztályokra 
is bennfoglaltatik. Minden ember, midőn hajóra száll, kap egy 
hajóbeosztási számot; ez a szerepbeosztás szerint neki kijutó 
legfontosabb rendelkezésekkel együtt, egy külön darab kicsiny 
kéregpapirra írva, az embernek hajórajövetele alkalmával átadatik. 
A hajószolgálati teendőknek eme felosztása az egyes számokra 
már eleve, a hajónak első szolgálatbaállítása előtt történik, még 
pedig egészen részletesen, hogy a legénységnek hajóraszállása- 
kor evvel idő ne menjen veszendőbe.



ÍV. A hajóhad harcászati tagozása. — A tengeri 
harceszközök alkalmazása. — Tengeri hadviselés. — 

Hadsereg és hajóhad együttes működése.

A hajóhad harcászati tagozása.
51. Harcászati kötelékek. Két vagy több hajó, mely egy 

vezérhajó vezetésével egy harcászati köteléket képez, hajóosz
tálynak neveztetik. Aszerint, hogy milyen nemű hajókból áll: 
csatahajó-, cirkáló-, nehéz, könnyű osztályt külön
böztetünk meg. Egy és ugyanazon osztályban rendszerint lehe
tőleg egynemű hajók egyesíttetnek. Az osztály többnyire nem több 
mint 6 hajóból áll.

Kettő-négy torpedójárómű vagy torpedónaszád együttvéve 
egy torpedócsoportot képez, mely harcászati egységként 
szerepel. Egy-két ilyen csoport egyesítve egy torpedóosz
tályt képez. Nagyobb és önálló műveletekre alkalmas torpedó
kötelékek torpedóflottillának (ném. Torpedoflottille) 
neveztetnek. Csatahajóosztálynak egyéb kötelékekkel való egye
sítése által keletkezik a hajócsapat (ném. Geschwader), cirkáló
kötelékeknek torpedóflottillákkal való egyesítése által pedig a cir
kálóflottilla (ném. Kreuzerflottille).

Eltekintve ezen harcászati kötelékektől, a hajóraj 
(ném. Eskadre) elnevezés használatos akkor, ha egy bizonyos 
számú hajó vagy hajókötelék katonailag egy kötelékbe lép azáltal, 
hogy közös önálló parancsnokság alá helyeztetik; ezen elne
vezés tehát általában független az egyesített hajók számától és 
nemétől és nem harcászati, hanem katonai fogalom.

Hajóhad vagy flotta (ném. Flotte) alatt értendő a ten
geri haderők összessége; harcászati értelemben igy nevezendők az 
összes felszerelt és harcászati kötelékekbe soroló hajóosztagok 
egyesítve.

5*
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Hadmíveleti test (ném. Manovrierkörper) elnevezéssel 
illetjük általában több, egységes vezetés alatt álló hajó egyesítését. 
Egyszerű e hadmíveleti test akkor, ha n e m oszlik fel alsóbb
rendű kötelékekre; ellenkező esetben összetett.

52. Alakzatok és harcrendek. Az egyszerű hadmíveleti 
test hajóinak kölcsönösen betartandó állását alakzatnak (ném. 
Formation), több hajóosztályét az összetett hadmíveleti testben 
pedig harcrendnek (ném. Ordnung) nevezzük. A leghaszná
latosabb alakzatok (I. a 18. sz. ábrát) a következők:

18. sz. ábra.

Arcvonal

Nyomdokvonal Lépcsöve пл1

A «nyomdokvonal» (ném. Kielwasserlinie), melyben a 
hajók egymás mögött, vagyis egymás nyomdokában haladnak;

a «lépcsővonal» (ném. Staffellinie) az, melyben a hajók 
irányvonala felállítási vonalukkal (ném. Rangierungs
linie) az alakzatban egy bizonyos szöget képez;

az «oszlop» (ném. Kolonne) az, amelyben a hajók két pár
huzamos nyomdokvonalban haladnak még pedig akkép, hogy 
minden hajó a párhuzamos vonal szomszédos hajóinak közére 
fedez;

végül az «arcvonalban» (ném. Frontlinie) a hajók iránya 
merőleges a felállítási vonalra.
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A hajótávolság (nem. Schiffsdistanz) vagyis valamely 
hajónak távolsága az alakzatbeli szomszédos hajóktól rendsze
rint 300—400 m.

A harcrendek elnevezése azonos az alakzatokéval, tehát 
nyomdokrend, lépcsőrend, oszloprend és arc
rend (ném. Kielwasserordnung, Staffelordnung, Kolonnenord
nung, Frontordnung). Egyáltalán nem szükséges, hogy az alak
zat ugyanolyan vagy hasonszerű legyen, mint a harcrend. Sőt 
gyakran elő fog fordulni, hogy a hajók 
p. o. lépcsőrendben és nyomdokvonalban 19. sz. ábra.
alakítvák stb. (1. a 19. sz. ábrát). |

A hajóosztályok távolsága a harc
rendben rendszerint oly nagy, hogy min
den alakzatváltozást végre lehet hajtani.

53. Alkalmasságuk az ütközetre.
Mint harcalakzatok csak oly alakzatok 
alkalmatosak, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a hajó támadó fegyverei a leginten
zivebb módon használtassanak és a mel
lett az ellenségnek a számára legke
vésbé előnyös cél mutattassék. A 
hajó főfegyvere a tüzérség. Ez úgy van 
felállítva, hogy a hajó oldalai felé a leg
nagyobb tűzhatás — modern hajókon az 
összes nagykaliberű lövegekkel — fejthető 
ki (I. a 20. sz. ábrát). Ha a hajóoldalt for
dítjuk az ellenség felé, emennek a leg
rosszabb célt nyújtjuk, minthogy a tengeri 
lődözésnél a legtöbb hibalövés a magas
sági szórásból és a hibás távolságokból |
keletkezik: míg az oldalszórás okozta hibák
elenyészőek. Ezen távolsági hibalövések közül — a nagy távolsá
gokra aránylag meredek röppályák mellett — egy olyan mély cél, 
mint a hossztengelyével a lövés irányában levő, tehát az ellen
ség felé közeledő vagy attól távolodó hajó sokkal nagyobb részt 
fog felfogni, mint egy oly hajó, mely oldalát mutatja az ellen
ségnek. A 21. számú ábrából, hol pontozott vonalak jelzik a 
legszélsőbb röppályákat, melyek a célt még elérik, e körülmény 
minden további magyarázat nélkül megérthető. Tehát egy hajó,
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mely oldalával fordul az ellenség felé, nem csak támadólagos 
értelemben, de védőlegesen is a legelőnyösebb helyzetben van 
az ellenféllel szemben.

20. sz. ábra.

Egy harcalakzattól megköveteljük tehát, hogy megengedje, 
miszerint az összes hajók oldalai az ellenség felé legyenek for
dítva, mi mindenekelőtt a nyomdokvonalban és a lépcsővonalban 
lehetséges. Előbbinek még azon nagy előnye is van, hogy könnyen

21. sz. ábra.

vezethető, minthogy a 
hajók az élhajót nyo
mon követik, tehát a 
vezénylő — ha az élén 
van — a vezetés céljá
ból nem szorul jelzé
sekre.

A tengeri harceszközök alkalmazása.
54. Általában. A hadviselőnek a tengeren rendelkezésre 

álló harceszközök körül a tüzérségnek jut a mind a többi 
fölé kiemelkedő és döntő szerep. Ez azonban nem zárja ki azt,
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hogy a hajóhadharcban a mellékfegyverek: ti.a torpedó és 
a tengeri akna szintén alkalmaztassanak. A döfőkos alkal
mazására inkább csak véletlenségből kerülhet sor, mert ha meg 
is történhetik az, hogy a két fél a harc bármely fázisában egy 
gomollyá összekavarodik, akkor is valószínű, hogy mindkét harc
fél első sorban torpedóit fogja használni s csak akkor fogja az 
oldalbadöfést alkalmazni, ha a helyzet valamely ellenséges hajóval 
szemben ezt úgyszólván megköveteli. Olyan hajóparancsnok, ki 
műveleteit akként rendezi be, hogy mennél több alkalma nyíljék 
a döfésre, alig fog találkozni, mert az ellenséges hajónak egy 
előre nem látott fordulata vagy sebességének megváltoztatása 
könnyen előidézheti azt, hogy a döfni szándékozót magát fúrják 
fenékbe. Ezen megfontolás alapján több állam lemondott arról, 
hogy újabban épített hajóit döfőkossal (sarkantyúval) ellássa.

55. Lövegtűz a tengeren. A hajótüzérség alkalmazásá
nál lövőtechnikai szempontból megfontolandó, hogy a tengeren 
végzett tüzelésnél, eltekintve a szárazföldi tüzelést is befolyá
soló tényezőktől, mindenek előtt a következő hatányok szere
pelnek :

a) a távolság meghatározásának nehézsége és a távolság 
gyors változása, minthogy mindkét fél tovább halad;

b) a cél és a löveg kölcsönös eltolódása oldalvást ugyan
azon okból;

c) a löveg mozgása, ha hajó a hullámzó tenger következ
tében dűlöng vagy bukdácsol.

Ad a) A távolság becslése a tengeren sokkal nehezebb és 
kevésbé pontos, mint a szárazföldön, minthogy közbenső segéd
pontok nincsenek; azonban bizonyos körülmények között, mint 
kicsiny járóműveken és ha a cél gyorsan közeledik, az egyetlen 
eszköz a távolság meghatározására. Nagy hajókon a távolságot 
rendesen külön távmérőkkel állapítják meg, melyek azonban a 
nagy távolságok mérésénél 10%-ot is kitehető hibával dol
goznak. Hozzájárulnak még a légkör állapota okozta hibák. Ezen 
körülmények miatt elkerülhetetlen, hogy a távolság rendszeres 
és sokszor igen hosszadalmas belövés útján állapíttassák meg.

Adb) A lövés oldaleltérése akkép keletkezik, hogy a lövedék 
röpideje alatt a cél és a löveg, a két hajósebesség viszonyának, 
a távolságnak és a hajóirányok alkotta szögnek megfelelőleg 
eltolódnak. Ezen eltérés olykép vétetik számításba, hogy a hátsó
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iránypont a cél és löveg viszonylagos sebességének és a lőtá- 
volságnak megfelelő mérvben egy külön e célra szolgáló foko
zaton : a mértföldvonalkák fokozatán beállíttatik (I. a 31. pontot). 
Ezután az irányzó tekintet nélkül a kölcsönös eltolódásokra köz
vetlenül a célra irányoz. Csak kiskaliberű gyorstüzelő ágyúknál 
és különben torpedónaszádtámadások elhárítása alkalmával tör
ténik a viszonylagos haladás tekintetbevétele előreirányzás által.

Ad c) Különösen nehéz azon eltérések kiküszöbölése, melye
ket a hullámzás okozta dülöngések és bukdácsolások a tenge
ren végzett tüzelés közben előidéznek, melyek a löveg magas
sági szórását természetesen óriási mértékben növelik. Ezen befo
lyást jelenleg többnyire akként ellensúlyozzák, hogy az irány
vonalat — folytonos utánirányzás által — a dülöngésnek lehe
tőleg minden fázisában ráirányítják a célra, amit a modern, gyor
san és könnyen működő magassági irányzógépezetekkel el is 
lehet érni. Az ilyen kezelést ép úgy, mint a kiskaliberű lövegek- 
nél, illetőleg régibb rendszerű magassági irányzógépezetekkel 
ellátott lövegeknél használatos lövési metódust (az ú. n. kapó
lövés, vagyis a cél alá irányzás és elsütés a felfelé való mozgás 
közben) természetesen szakadatlan, beható, rendszeres lőkiképzés 
által sajátítják el az irányzók. Az eddig kieszelt önműködő elsütő
készülékek még nem vezettek kielégítő eredményre.

Ha magasan fekvő szárazföldi célokat kell lődöznünk, akkor 
esetleg a hajónak mesterséges hajításával a lövedéknek egy maga
sabb induló szöget kölcsönözhetünk, mint a rendes maximális 
emelék. Födött (láthatatlan) célok elleni tüzelés alkalmával a rend
kívüli irányzó eszközök jutnak alkalmazásba (ezek az oldal
irány számára szolgáló fokos beosztás és a cső magassági beosz
tását eszközlő emelékkorong).

Ami a célpont megválasztását illeti, általában nagy távol
ságokra az ellenséges hajó vízvonalára célzunk, kisebb távolsá
gokra pedig megfelelő részeit választjuk ki célul. Ha a száraz
földön levő csapatokra tüzelünk, a legalsóbb látható vonal közepe 
képezi a célt, födözékeken és erődítmény! műveken pedig a 
legmagasabban fekvő látható vonal közepe, egy lőrés vagy 
ilyesmi.

Tetemes nehézségekbe ütközik egy modern hajón a tűz 
egységes vezetése. Ezt a hajó tüzértisztje eszközli a hajóparancs
nok utasításai szerint. Parancsai a lövegszakaszparancsnokokhoz,
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illetve a lövegvezetőkhöz a parancsközvetítőkészülékeknek egy 
egész rendszere útján jutnak el, melyek természetesen erős vért 
mögött vannak elhelyezve.

A lövedék nemének megválasztását illetőleg megjegyzendő, 
hogy vértezett célok ellen oly távolságokra, a melyre a vért ellen 
már hathatósan lehet küzdeni, vérttörő gránátok alkalmaztatnak, 
nem vértezett célok ellen, valamint nagy távolságokra (körül
belül 8000 méteren felül) minden cél ellen csakis gyújtós gráná
tok tüzeltetnek.

56. A torpedó alkalmazása. A torpedót mint fegyvert 
úgy a sorhajók és cirkálók, mint a torpedónaszádok és a torpedó- 
naszádrombolók is alkalmazhatják a tengeri csatában. Minthogy a 
torpedó lőtávolsága kisebb a lövegekénél (bárha a modern 53 
centiméteres torpedóé 6000—7000 méterre tehető) és nem bír a 
tüzérség precizitásával, valamint sokoldalú alkalmazhatóságával, 
nagy hajók harcában jelenleg még csak egy mellékfegyver sze
repét játsza, melyre csak akkor kerül sor, ha az ütközet vala
mely fázisában közelebbi távolságok állnak be.

Bárha a torpedónaszádok és rombolók főleg azon célra 
építvék, hogy éjjeli, meglepő támadásokat intézzenek, mindazon
által alkalmazásuk a nappali csatában nincsen kizárva, de nem 
valószínű, hogy az első sorban küzdjenek. Ám előfordulhat, hogy 
a vezénylő az ütközet bizonyos fázisaiban meghatározott célok 
elérésére szükségesnek tartandja torpedóflotillájának egy részét 
támadásra rendelni. Ily harccélok lehetnek: az ellenséget egy 
megkezdett mozgásában megzavarni, figyelmét egy bizonyos 
irányban lekötni, vagy az ellenfél egy meghatározott részét meg
rendíteni. Ily támadások különösen oly hajóosztagok ellen 
kecsegtetnek sikerrel, melyeknek a torpedótámadások elhárítására 
szolgáló tüzérsége nincsen vértfödözék mögött, mely tehát a 
nagy távolságra vívott harc folyamán is tetemes károsodást fog 
szenvedni. Ha torpedónaszádok ily hajókat a közeli harc fázisá
ban elszántan megtámadnak, ezzel esetleg a csata sorsát eldöntik.

Torpedónaszádok (torpedójáróművek) rendes, éjjeli táma
dása nagy hajók ellen, hogy sikere valószínű legyen, akkép haj
tandó végre, hogy e naszádok lehetőleg a sötétség védelme alatt 
oly közel, amennyire csak lehet a megtámadandó hajóhoz lopódz- 
nak, és ha általa felfedeztetvén a fényszórókkal megvilágíttat
nak és az elhárító tüzérség tüzébe kerülnek, a tőlük telhető
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legnagyobb sebességgel a hajó mellett elhaladnak s e közben 
igyekeznek torpedójukat kilőni. Egy naszádnak magának nincs 
kilátása a sikeres támadásra, mert az elhárító tüzérség egész 
tüzét magára vonja; sikerre csak úgy lehet számítani, ha több 
naszád egyidejűleg és különböző irányokból támad, mi a hárító 
tüzérség hatását széjjelforgácsolja és lehetővé teszi, hogy leg
alább egy naszád torpedóját kilőhesse. Egy haladó hajóra tor
pedónaszádok a siker valószínűségével feltétlenül csakis olykép 
támadhatnak, hogy a hajó irányában elölről jövet a hajó mellett 
ellenirányban elhaladnak; ekkép ugyanis csak rövid ideig marad
nak a tűzkörletben; egy hátulról jövő támadásnak nem volna 
kilátása a sikerre, mert a naszádok a hajón túlhaladni iparkod
ván, túl soká volnának kitéve tüzének.

A torpedót mindenesetre úgy kell kilőni, hogy a hajó 
oldalát ne találja túl hegyes szög alatt, mert különben róla lecsúsz
hatna anélkül, hogy felrobbanna.

A torpedónaszádok támadásai elé gördülő főnehézség azonban 
abban áll, hogy az ellenséges hajókat sötét éjjel is meg kell találniok 
és sebességüket, valamint irányukat legalább oly pontossággal 
meg kell állapítaniok, mint ez a sikeres lövéshez szükséges.

Tengeralatti naszádok a támadás alkalmával az által vonják 
ki magukat a hárító tüzérség hatása alól, hogy víz alá merül
nek. Egy ilyen állapotban végrehajtott támadás elől csak akkép 
térhet ki az illető hajó, hogy elfordul. A tengeralatti naszád jelen
leg még csekély sebességével semmi esetre sem követheti a hajót. 
Épen ezen csekély sebességben rejlik a legnagyobb nehézség, mely- 
lyel tengeralatti naszádoknak meg kell küzdeniük, hogy sikeresen 
támadhassanak. Oly hajók ellen, melyek a kikötőben vagy rév
helyen horgonyoznak, avagy — például a tengerzárszolgálatban 
vagy parti erődök lődözése alatt — bizonyos vonalszakaszokon 
lassú járattal cirkálnak, ily támadások sok sikerrel kecsegtetnek. 
Azonban az ellenséges tengeri haderőket kint a nyílt tengeren 
felkeresni, ez oly vállalat, melynek sikeres végrehajtására a ten
geralatti naszádoknak manapság még kevés kilátásuk van.

Megjegyzendő végül, hogy a torpedót állandó szárazföldi 
lanszirozó állomásokról is lehet alkalmazni, pl. valamely kikötő
bejárat elzárása céljából stb.

57. A tengeri akna alkalmazása. A tengeri akna alkal- 
zását a tengeri csatában csak ritka és egészen határozott eset
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ben képzelhetjük el, így pl. ha az egyik fél a másiknak útját egy bizo
nyos irányban el akarja zárni. Ezen aknák vetését gyorsan futó 
aknacirkálók vagy torpedónaszádok hajthatják végre.

Különben a tengeri aknát csak megelőzőleg fogják alkal
mazni, még pedig vagy védelmi célokból, mint «záró aknát» pl. 
egy erődített hely védő berendezéseinek kiegészítésére, kikötő
bejáratok és egyéb fontos járt vizek elzárására stb., vagy pedig 
támadólagos céllal mint «elszórt aknát», pl. hogy az ellenség 
bizonyos meghatározott vizeken való áthaladása alkalmával hosz- 
szabb időzésre kényszeríttessék, sőt hogy saját kikötőinek elha
gyása alkalmával, illetőleg ha saját partmenti vizein belül hajó
zik, veszélyeztessék.

Állandó aknazári átok csak akkor fognak céljuknak meg
felelni, ha parti ütegek vagy őrhajók védelme alá helyezvék, 
különben az ellenség akadálytalanul felszedheti őket. Maguk részé
ről hozzájárulnak a parti erődítmények megerősítéséhez, illetve 
kiegészítik őket, amennyiben, ha helyesen vannak elhelyezve, lehe
tetlenné teszik, hogy az ellenfél a védelmi berendezések bizo
nyos holt szögeiben tartózkodjék, illetve megakadályozzák, hogy 
a művek lődözése céljából előttük fel és alá hajókázzék.

Alapeszmék modern hajóhadak ütközetének 
végrehajtására.

58. A harc bevezetése. Az eddig mondottak szerint — 
különösen az 53. pontban előadottaknak megfelelőleg — két 
modern hajóhad ütközete valószínűleg két párhuzamos, egyen- 
irányú vagy ellenkező irányú, nyomdokvonal vagy meredek lépcső
vonal harcából fog kifejlődni. Ezt előidézendő, a két flotta köze
ledése esetleg arcvonalokban fog történni (1. a 22. sz. ábrát). 
Egy egyidejűleg végrehajtott fordulat a 8000 — 10.000 méternyi 
hatásos harctávolság elérése előtt a harcfeleket az előbb említett 
kölcsönös helyzetbe hozza. A harc ezután majdnem kizárólag, 
mint a tüzérségek párviadala fog lejátszódni.

Már a csata bevezetésénél, mint azután a harc egész lefo
lyása alatt is a hajóhadvezetés legfőbb törekvése az legyen, hogy 
a lehető legnagyobb számú löveggel tüzeltessen az ellenségre. 
Ez a modern sorhajókkal akkor hajtható végre, ha az ellenséget 
egy olyan szögben tartjuk, melynek két szára a hajóirányra merő
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leges egyenestől 40—40 foknyira előre és hátra fekszik. Ha az 
ellenség ezen határok közül kikerül, a 1 övegek mai felállítása 
mellett is, csak egy részükkel tüzelhetünk rája, ami tűzhatásunkat 
tetemesen csökkenti.

59. Ütközettávolság. Az ütközettávolság megválasztásánál 
első sorban saját lövedékeinknek az ellenséges vértre vonatkozó 
áthatoló képességét kell tekintetbe vennünk, másod sorban pedig 
saját vértjeink ellenálló képességét az ellenséges lövedékek ellen.

22. sz. ábra.
y_2_ŐO rrz

Ilit

8000—10.000 m körül
belül a felső határa 
azon lövőtávolságnak, 
melyen belül a lőszer
fogyasztásnak még 
megfelelő találatokra 
számíthatunk. Mint az 

] ütközettávolság alsó 
; határa a torpedó maxi- 
I mális lövőtávolsága fo

gj gadható el, mi manap- 
|| ság 6000 m körül van. 
Nf Azon hajóhad, 

I melynek nehéz tüzér- 
! sége szám és kaliber 
I tekintetében az ellensé- 

-* gét felülmúlja, egyenlő 
vértvastagság mellett 
az ellenfél vértjét már 
igen nagy távolságra 
sikeresen lődözheti,

--------- ---- -*oq----- ------- - amely távolságon az
ő vértjében az ellenség kárt nem okozhat. Az ilyen hajóhad tehát 
törekedni fog, hogy nagy távo'ságra ütközzék meg.

Hasonló hatása van a vértnek. Az erősebb vérttel ellátott 
fél — két félnél egyenlő lövegkalibert tételezvén fel — lényeges 
károsodás nélkül közelebb mehet az ellenséghez, mint a gyen
gébben vértezett. Hogy azonban a távolságot tetszés szerint 
növeljük vagy csökkentsük, ehhez számottevő sebességfölénnyel 
kell rendelkeznünk. Az ütközettávolságot azon flotta fogja meg
határozni, mely a nagyobb sebességgel bír.
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Minthogy az egész által betartandó sebességnek a leglas
súbb hajókhoz kell alkalmazkodnia, ennélfogva elavult, lassan 
haladó hajók, melyek talán csak a hajók számának növelése cél
jából soroltattak be a harcba, a többiek mozgékonyságát meg
bénítják és így harci értéküket csökkentik.

Minthogy azonban a távolság növekedésével nem csak a 
lövedékek áthatoló képessége a vért ellen, hanem találati való
színűségük is csökken, ennélfogva egy erélyes hajóhadparancs
nok, ki a döntésre törekszik, mindenesetre iparkodni fog — egé
szen eltekintve a fenti meg
fontolásokról — csekély tá- 23- SZl ábra. 24. sz. ábra.
volságokon megütközni. 0 0 a ^

60. Céltárgy. A meg- ^
választandó céltárgyra nézve d ^
szabálynak tekintendő, mi- ^
szerint minden hajó a leg
közelebbi ellenséges hajóra 
tüzel; ebben érhet el leg
valószínűbben találatokat.
Tekintettel a csata végcél
jára, t. i. az ellenfél meg
semmisítésére, több hajó 
tüzének egyesítése az ekkép 
elérhető sűrű Iövedékfel- 
csapódások miatt egy cél
tárgy körül mindenesetre 
sok sikert igér, tehát ipar
kodni kell e hatást előidézni.
Másrészt azonban, a tűz- 
vezetés egyéb szempontjai
ból ítélve, a tűzegyesítés, ha csak a jelen pont kezdetén hangoz
tatott alapelv betartása mellett nem magától keletkezik, azért nem 
előnyös, mert egyrészt mind a többi ellenséges hajó tűzhatásnak 
nem lévén kitéve, nyugodt, háborítatlan, pusztító tüzet folytathat, 
másrészt azért is, mert a lövedékfelcsapódások tömege a meg
figyelést megnehezíti. A tűzegyesítésnek tehát a hajóhadvezetés 
által önmagától kell létrejönnie.

61. A harcoló hajóhadak kölcsönös hadállása. Fen
tieknek megfelelőleg a harcászati mozgadozások célja az legyen,

I

I

I

I
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hogy oly hadállás létesíttessék, amelyben egy ellenséges hajó 
vagy az ellenséges hajóhadosztagnak csak egy része (éle vagy 
vége) áll szemben mint legközelebbi céltárgy több saját hajónk
kal vagy ezek összességével. Ez az esett az úgynevezett "j"-állás
ban (23. sz. ábra) vagy egy azt megközelítő állásban (24. sz. 
ábra) forog fenn. Az ábrák fölső részén látható fehér hajók óriási 
fölényét növeli még azon körülmény, hogy az egyik oldal felé 
lőállásbán levő összes lövegeikkel tüzelhetnek, míg az ellenséges 
(fekete) hajók a lőirányban egymásra teljesen vagy nagyobbrészt 
födöznek s így egymást a tüzelésben gátolják.

25 a. sz. ábra. 25 b. sz. ábra.

6000

Azonban, ha mind két hajóhad megközelítőleg egyenértékű 
vezetés alatt áll, akkor az egyik fél T-állásba csak úgy fog jut
hatni, ha a másik félnél a hajtógépek vagy a kormánykészülékek 
megsérültek, vagy pedig ha utóbbi zátonyok vagy vetett aknák 
és más effélék folytán nem mozgadozhat szabadon. Mert más
különben minden flotta irányának eme keresztezését akkép fogja 
megakadályozni, hogy valamelyik oldal felé irányt változtat; e 
törekvésből oly harc keletkezik, amely közös középpontú körökön 
folyik le (25a. sz. ábra), midőn is a gyorsabb futású hajóhad a 
külső kört, a lassúbb a belsőt írja le.

Az ütközet azon esetben is közös középpontú körökön fej
lődik ki, ha a flották ellenkező iránnyal találkoznak és bocsát
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koznak harcba, még pedig azért, mert azon flotta éle, mely épen 
az ellenfél vége mellett halad el, kényszerűségből utóbbi felé 
fordul, hogy lövegeivel tovább is tüzelhessen, evvel egyszersmind 
az ellenséges vég pásztázására is törekszik, másrészt saját végé
nek pásztáztatását lehetőleg megakadályozza. Ugyanezt fogja az 
ellenfél is tenni, mi mindkét fél számára köralakú mozgadozási 
vonalakat eredményez. E mellett a lassúbb hajóhad, hogy a 
pásztáztatást elkerülje, illetve, hogy ne kerüljön "palásba, egy 
kisebb kört fog leírni, mint a gyorsabb futású; így keletkezik 
jelen esetben is egy közös középpontú körökön lejátszódó harc 
(lásd a 2bb. sz. ábrát).

Ha az ellenséges felek egyike egy olyan hajóosztag felett 
rendelkezik, melynek lényegesen fölényes sebessége van, akkor 
ezen osztagnak kikülönítése által az ellenséges flotta éle elé vagy 
vége mögé esetleg elérheti — ha az ellenséges hajóhadat a saját 
zöm által párhuzamos irányban leköti — hogy a «repülő hajó
rajként» szereplő hajóosztag az ellenséges hajósort egy % -állásba 
szorítja. Az ilyen támadást az ellenség csakis egy egyenértékű 
hajóraj szembeállításával háríthatja el. Ez képezendi a csatacir
kálók (t. i. a vértes cirkálók) alkalmazásának főfeladatát a 
jövendő tengeri csatákban.

Magától értetődik, hogy fenti fejtegetések csak elméleti ter
mészetű alapgondolatoknak tekintendők egy tengeri ütközet végre
hajtását illetőleg. Meglehet azonban, hogy a jövő gyakorlatában 
egy ilyen ütközet egészen máskép alakul ki, ha ugyanis egy 
lángeszű tengernagy, bízván a saját terveibe beavatott hajóparancs
nokok derekasságában, az elméletekkel és hagyományokkal nem 
törődve, ellenfelének soraiban egy merész, céltudatos és meglepő 
mívelettel zavart okoz és ez által megakadályozza őt abban, hogy 
a maga részéről talán jól átgondolt ütközetterveket végrehajtsa.

Hogy a vezénylő tengernagy figyelmét osztatlanul fordíthassa 
az ellenséges hajóhad mozgadozásaira és hogy saját míveleteit 
az esetenkénti helyzet követelményeihez képest rendezhesse be, 
szükséges, hogy mozgadozási területe, mely az előző fejtegeté
seknek megfelelőleg bizonnyára igen tágas lesz, feltétlenül mentes 
legyen mindennemű hajpzási akadályoktól. Máskülönben a két 
hajóhad közül valamelyik könnyen azon helyzetbe kerülhet, hogy 
az ellenségnek egy ügyesen végrehajtott mozgása által egy igen 
kedvezőtlen, sőt talán tiszta %-állásba jut.
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Tengeri hadviselés.
62. A tengeri háború tárgya. Uralom a tenger felett.

Az ellenséget védtelenné tenni: ez a háború célja tengeren és 
szárazföldön. A tengeri háborúban az ellenfél akkor válik véd
telenné, ha tengeri haderejétől megfosztjuk. A tengeri hadviselés 
célja tehát az ellenséges hajóhad megsemmisítése. Minden hadi
vállalat, mely az ellenséges haderők megsemmisítését vagy gyengí
tését figyelmen kívül hagyja, illetőleg nem célozza első sorban, 
már kezdettől fogva el van hibázva és a háború lényegével ellen
tétben van. E tétel a tengeri háborúban még nagyobb érvény
nyel bír, mint a szárazföldiben. Mert a tengeri háborúban a 
háború egyetlen tárgyát az ellenséges haderők képezik, míg a 
szárazföldi háborúban ehhez még a megtartandó vagy elfog
lalandó terület is csatlakozik, mint a hadakozás másik tárgya.

Az ellenség tengeri haderőit legyőzvén, saját hajóink számára 
a tengeri közlekedés szabad és biztos, míg ellenfelünk tengeri 
hajózását tetszés szerint korlátozhatjuk, sőt egészen megszün
tethetjük. Mert a győztes kezében vannak az abszolút tengeri 
uralom és annak már (a 2. pontban) megbeszélt összes követ
kezményei. Ezt azonban esetleg harc nélkül is elérheti, t. i. akkor, 
ha az ellenséges hajóhad sem fizikailag, sem erkölcsileg nem 
érzi magát képesnek arra, hogy döntő harcba bocsátkozzék, 
miért is valamelyik kikötőjében körül hagyja magát zárolni. Azon 
már szóban forgott eset, hogy a hadakozó felek egyike vagy 
alapkikötőinek nagy távolsága, vagy pedig egy már megtörtént 
hajóhadharcban szenvedett kárai miatt a főharcszintéren — leg
alább egy bizonyos ideig — tettleg nem léphet fel, a másik fél 
számára ezen idő tartamára a viszonylagos — időben kólátólt 
— tengeri uralmat biztosítja; ez mindenesetre még alkalmas arra, 
hogy a (2. pontban) megbeszélt hatást eredményezze, vagyis az 
említett tengeri vállalatokat lehetővé tegye.

63. Partvédelem. A kivívott tengeri uralom első és leg
fontosabb következménye az. hogy ezáltal saját partunk hathatósan 
meg van védve; a partvédelem máskép mint a tengerfeletti ura
lom megszerzése által egyáltalán végre nem hajtható.

Ez a szó: «partvédelem» a nyilvánosságban oly fogalmat 
vált ki, mintha az egész partot valami óriási páncélos ingféle 
övezné és védené minden támadás ellen. Az egész parti lakos-
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ság, még a legkisebb halászfalu is, mely valamely öböl leghátsóbb 
zugában rejtőzik, az erődítmények egész koszorújáról, lövegekről, 
torpedónaszádállomásokról, tengeralatti naszádokról álmadozik és 
azok után sovárog, nem is szólván csatahajókról. Nincsen a 
partvédelemnek veszedelmesebb és tévesebb felfogása mint emez, 
mert az erők szétforgácsolására vezetne, pedig itt is az erők kon
centrálására van szükség. Amíg saját hajóhadunk nem szenvedett 
vereséget és nincs körülzárolva, addig nem félő, hogy az ellen
séges hajóhad partjaink ellen komolyabb akciót indíthatna.

Külön partvédelmi berendezések úgyszólván csak egy máso
dik védelmi vonalnak tekintendők; a partvédelem súlypontja 
mindig a nyilt tengeri hajóhadnál van. Nem volna tehát előnyös, 
a második védelmi vonalat erősebben kiépíteni, mint azt célja 
megköveteli. A parterődítési berendezések fejlesztésére ezen mér
téken felül szánt összegek logice inkább a nyilt tengeri hajóhad 
kiépítésére fordítandók.

A hajóhad támpontjait képező hadikikötőket azonban min
den ellenséges vállalat ellen meg kell védeni, minthogy ezen 
pontokon vannak egyesítve a hajóhad összes segédforrásai és 
javító műhelyei; szükséges tehát, hogy'a flotta biztosított módon 
vehesse ezeket igénybe, ha erre kényszerülne, szén- és egyéb 
szükségleteit, esetleg pótolhassa, harcban szenvedett kárait gyor
san kijavíthassa és általában akkor, ha a hajóhadvezér ideiglene
sen nem tartja cél- és időszerűnek, hogy a nyilt tengeren időz
zék, visszavonulhasson.

Ha saját hajóhadunk teljes mozgási szabadsága felett ren
delkezik, akkor a többi partrészek csak oly ellenséges vállalatok
nak vannak kitéve, melyek csekély eszközökkel és betéttel végre
hajtva inkább a meglepetéssel számolnak és rendesen rajtaüté
seknek neveztetnek.

A hadikikötők kivételével tehát a többi partot csak ellen
séges rajtaütések ellen kell megvédeni.

Ezeknek elhárítására a hadtengerészet a helyi védelmet szol
gáló járóműveket veszi tervbe és ezek egyelőre elegendők is ; mert 
hiszen az ellenség is ily vállalatok végrehajtására, melyeknek a 
hadjárat eredményére nincsen döntő befolyásuk, nem fogja csata
hajóflottáját értékes egységek kikülönítése által egy katasztrófá
nak kitenni, hanem e célra kisebb járóműveket fog kirendelni, 
melyek a tengeri csatában kevesebb jelentőséggel bírnak.

Tengerészet. 6
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A «többi part» kifejezés alatt természetesen nem az egész 
tengerpart értendő, hanem csakis azon pontok, melyeknek meg
támadása az ellenségre nézve valamely hadászati előnnyel jár, 
amilyenek első sorban oly városok, hol a nemzeti vagyon jelen
tékeny része halmozódik, és oly pontok, melyek ellenséges tám
pontok berendezésére kiválóan alkalmatosak.

A partvédelemhez végül mindazon rendszabályok is tar
toznak, melyek az ellenség hajózását partjaink közelében meg
nehezítik; ilyenek fontos átjáratok elzárása aknákkal, hajózási 
jelek eltávolítása, vagy áthelyezése, világító tüzek kioltása és meg
változtatása.

64. Támadás és védelem a tengeren. Egy tengeri had
viselő fél katonai hatalmi állását az ő csatahajóflottája képviseli. 
Habár kisebb egységek, melyek a csatahajóhad elkerülhetlenül 
szükséges tartozékai, esetleg sok kárt okozhatnak, mégis rend
szerint a háború lefolyására nagyjában mindaddig nem fognak 
döntő befolyást gyakorolhatni, míg az ellenséges csatahajóhad 
létezik és képes amazokat visszautasítani. A döntést afelett, hogy 
kié legyen a tengeren az uralom, a csatahajóhadak harca fogja 
meghozni. Azon hajóhad, a mely kezdettől fogva biztosította magá
nak a kezdeményezést, már eleve előnyt vívott ki magának. Eltekintve 
azon előnytől, mely a támadólagosan fellépő fél számára onnét 
ered, hogy megválaszthatja az összecsapás időpontját és helyét, 
sőt hogy a háború első fázisában sokszor juthat azon helyzetbe, 
hogy az ellenség egyes részeit egyesülésük előtt a zömmel meg
verheti, a vezér offenzív szelleme a hajószemélyzetekre is ki fog 
terjedni, cselekvésükre igen előnyös hatást gyakorolván; a csa
tában pedig a legnagyobb teljesítményekre fogja őket serkenteni 
és arra indítandja őket, hogy nyugodtan és megfontoltan csele
kedjenek, mi a tengeri csaták döntő tényezőinek kétharmad részét 
teszi ki. Már Monck hangoztatta, hogy: «aki a tengeren győzni 
akar, annak mindig támadnia kell;» e mondás manapság is tel
jes érvénnyel bír.

Hadászati értelemben lehet szó védőleges hadvezetésről, 
amennyiben azon fél, amely nem érzi magát elég erősnek, hogy 
az ellenséget az ő vizeiben fölkeresse, egyelőre várakozólag alap
kikötőiben vagy azok közelében tartózkodik, az ellenséges hajó
hadat megfigyelteti és igyekszik torpedónaszádtámadások vagy 
tengeri aknák szerencsés alkalmazása által benne kárt ejteni vagy
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legalább is őt az erkölcsi feszültség állapotába hozni és abban 
megtartani. Végül jó hírszerző szolgálatának segélyével, melyet 
a nagyszámú híradó és figyelő állomások*) is támogatnak, bevár 
egy oly pillanatot, mely a döntő mérkőzésre alkalmas és akkor 
kiáll a harcra.

A támadást megkezdő fél, mely az ellenséges flottát, esetleg 
az ő parti vizeiben felkeresi, ha nem kerül mindjárt sor csatára, 
egyelőre igyekezni fog magának az ellenséges part közelében 
egy ideiglenes hadmíveleti alapot szerezni, ahonnan az ellenfél 
mozgásait megfigyelheti, esetleg a tengerzárt bevezetheti és a 
csatára alkalmas időpontot bevárhatja.

Ha ezután ütközetre, — még pedig a csatahajók harcára — 
kerül a dolog, akkor harcászati értelemben nem lehet már szó táma
dásról vagy védelemről. Mert a tengeri harcban nincs csatatér, 
melyet tartani kellene, sem helységek és állások, melyek elfog- 
lalandók volnának. Mindkét hajóhadnak azonos feladata van: az 
ellenséges hajókat leküzdeni, lehetőleg megsemmisíteni; mind
kettő egyenlő mód támadó és védő fél. Mindkét hajóhad műve
leteit ugyanazon elvek szerint fogják vezetni. Egy különbség 
mindenekelőtt annyiban fog mutatkozni, amennyiben az egyik 
hajóhad kisebb, a másik nagyobb ütközettávolságot igyekszik 
betartani. Emellett a tegernagy egyéni szelleme erősen kifejezésre 
fog jutni hajóhadának vezetésében. Körülbelül egyenlő erők és 
vezetés mellett azonban a hadiszerencse azon harcoló fél felé 
fog fordulni, melynek személyzetei a legsűrűbb golyózáporban 
és a saját hajót érő legborzasztóbb rombolások közepette is a 
legteljesebb hidegvért fogják tanúsítani és ennek megfelelőleg 
nyugodtan, jól célozva fognak tüzelni.

Máskép áll a dolog, ha egyrészt csatahajóflották, másrészt 
torpedóflottillák harcolnak egymással; ilyen esetben a torpedó
naszádok vagy torpedójáróművek mint támadók mindig offenzi- 
vában, a csatahajók mint megtámadottak mindig defenzívában 
lesznek.

A fordított eset bátran kizártnak tekinthető, mert egyrészt 
a csatahajók feladata nem az, hogy ellenséges torpedónaszádok

*) Ezen állomások a part fontosabb, jó kilátást nyújtó pontjain akkép 
vannak elhelyezve, hogy a part egész kiterjedésében és a határos parti vizek 
nagy távolságra felügyelet alatt tarthatók. Az állomásokat távíróhálózat köti 
össze és optikai jelzés útján is érintkezhetnek.

6*
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ellen támadást intézzenek, mi aránytalanul több hatalmi eszköz 
latbavetését igénylené, mint amennyi a célnak megfelel, másrészt 
a torpedóflottillák mindig abban a helyzetben lesznek, hogy 
sebességükkel magukat a csatahajók támadása alól kivonják. Ezen 
okoknál fogva általános érvénnyel ki lehet mondani, hogy ilyen 
esetben a csatahajók védelmi harcot fognak folytatni. Ezen véde
lem ugyanazon erkölcsi hátrányokkal jár, mint a hadászati véde
lem. Ennélfogva helyes és célszerű leend, ha csatahajóflották 
akkép intézkednek, hogy torpedónaszádok támadásait lehetetlenné 
teszik; ez a csatahajóhadnak cirkálók és torpedójáróművek által 
nyújtandó megfelelő védelem útján, ha pedig a csatahajók hor
gonyoznak, a horgonyzó helyet elzáró berendezésekkel érhető el.

65. Felderítő szolgálat. Bármilyen legyen a hajóhad
vezér szándéka a hadvezetést illetőleg, akár azon helyzetben van, 
hogy erélyes offenzivát kezdhet, akár halogatólag kénytelen egy
előre eljárni, minden esetben igyekezni fog megbízható és lehe
tőleg kimerítő híreket szerezni az ellenségről. Ezeket részint 
kémek fogják neki szolgáltatni, részint — és ha az ellenséges 
flotta a tengeren időzik majdnem kizárólag — saját cirkálói útján 
fog birtokukba jutni, ha csak saját jelzőállomásai nem működ
hetnek már közre.

A messzemenő hadászati felderítésre alkalmazott cirkálók
nak oly erőseknek és teljesítőképeseknek kell lenniök, hogy hosz- 
szabb ideig tarthassák magokat a tengeren és kisebb ellenséges 
járóművek támadását elháríthassák, illetőleg ellenséges őrszem
hajókkal a harcot elfogadhassák. Erre mindenek előtt a vértes cir
kálók képesítvék, bizonyos fokig a gyorscirkálók is. Ezeket az 
ellenfél megfigyelésére a tengerre küldik, ahol függetlenül moz- 
gadozva igyekezniük kell, hogy legalább is a rádiótávíró útján 
egy hazai hírszerző helylyel érintkezésben maradjanak. Valószínű 
ugyan, hogy az ellenfél e rádiós közlekedést meg fogja zavarni, 
mégis sikerülni fog talán, hogy legalább egyszerű jelentések 
továbbíttassanak.

Hogy mikép osztassanak szét és alkalmaztassanak e cir
kálók, az egészen a fennálló hadihelyzettől és főleg az e célra 
rendelkezésre álló hajók számától függ.

Ha már ily messzemenő felderítés szükséges, hogy magunk
nak az ellenfél szándékairól fogalmat alkothassunk, úgy a ten
geri csata kezdete előtt és megfelelő megindítása céljából a beható
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és kimerítő felderítés teljesen nélkülözhetetlenné válik. E célra 
ismét a cirkálók, azonban torpedójáróművek, sőt segédhajók is 
alkalmaztatnak. Feladatuk megállapítani az ellenséges hajóhad 
összetételét, menetirányát, alakzatát és harcrendét és a vezénylőt 
erről, valamint esetleges változásokról folyvást értesíteni, míg az 
ellenség a saját zöm látókörébe nem lép. Ez semmiesetre sem 
lesz könnyű feladat, minthogy végrehajtását az ellenséges őrszem
hajók még komoly harc árán is meg fogják zavarni. Azonban 
némi ügyesség kifejtésével és megfelelő hajókkal mégis lehetséges 
lesz értékes híreket szerezni s azokat a mérvadó helyre továbbítani.

66. Tengerzár (ném. Blockade). Ha a tenger feletti uralom 
kérdése vagy a megtörtént harc által, vagy az által, hogy az egyik 
ellenfél nem is bocsátkozott harcba, eldőlt, akkor a végleges hadi 
célt, vagyis az ellenség teljes leküzdését szolgáló további eszközök 
kerülnek alkalmazás alá. Mint ilyenek a tengeren mindenekelőtt a ten
gerzár és bizonyos hadmíveletek szolgálnak, melyek azzal kapcso
latban hajtatnak végre. Mindenekelőtt az ellenséges hajóhad marad
ványait, menedékkikötőjük körülzárolása által, meg kell akadályozni, 
hogy a további hadi eseményekben részt vehessenek. E célból a 
körülzároló hajóhad nem túl messze e kikötőtől, lehetőleg egy 
időlegesen létesített támponton fog tartózkodni, mely megfelelő 
elzáróberendezések által torpedónaszádok és tengeralatti naszá
dok ellen megvédhető. Ottan oly készültségi állapotban fog vára
kozni, hogy az ellenség kitöréséről szóló első értesítésre azonnal 
kifuthat és az ellenséggel szembe szállhat. A körülzárolt kikötő 
közvetlen őrizete a cirkálók és torpedónaszádok feladata. A nagy 
csatahajók felállítása az ellenséges kikötő előtt kerülendő, mert 
ott az ellenséges torpedónaszádok és tengeralatti naszádok táma
dásainak nagyon is ki volnának téve. Az előretolt megfigyelő 
őrszemek számára igen fontos, hogy akár jelzések, akár rádió
távíró útján gyors és biztos összeköttetést tartsanak fenn a 
körülzároló zömmel. Bizonyos körülmények közölt a körülzároló 
sikert érhet el azáltal, ha az elzárt kikötő elé támadólagos cél
zattal elszórt aknákat helyez el (Port-Arthur).

A tengerzárnak az ellenséges tengeri haderők elzárásán 
kívül még az a célja is lehet, hogy egy ellenséges kikötő vagy 
egy egész partszakasz összes tengeri közlekedését, tehát minde
nek előtt kereskedelmi közlekedését berekessze és ez által az 
ellenfélnek súlyos pénzbeli kárt okozzon. Ily fajta tengerzár fen-
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tartásához nagyszámú kisebb, de gyorsjáratú hadi járóművek (cir
kálók, torpedónaszádok és más effélék) szükségesek; csatahajók 
ily kereskedelmi célú tengerzár létesítésénél ugyan szintén alkalmaz
hatók volnának, csakhogy az eszköz értéke nem állana arány
ban az elérendő céllal. A körülzároló hadi járóművek feladata meg
akadályozni, hogy bármely hajó, hordozzon az akár ellenséges, 
akár semleges lobogót, az illető kikötőbe befusson avagy azt 
elhagyja. Zártörő hajók, mint jó kobozmányok lefoglaltatnak és 
elvétetnek. Erre a körülzároló csak akkor jogosult, ha a tenger
zár jogilag érvényes, vagyis ha a tengeren hajózó összes nem
zeteknél notifikáltatott; továbbá a tengerzárnak ténylegesnek kell 
lennie, tehát az elzárt vizek őrizetére elegendő hadihajó legyen 
kiküldve, hogy a zártörést tényleg megakadályozhassák vagy a 
zártörés az illető hójókra nézve legalább az elfoglalás veszélyé
vel járjon. Egy tengerzár, mely csak névleg áll fenn, nem jogosít 
semleges hajók elkobzására (195. pont). A mondottak után vilá
gos, hogy a tengerzárt csakis azon hadakozó fél hajthatja végre, 
mely a tenger feletti uralom birtokában van, minthogy a tenger
zár a tengeri haderők szétforgácsolásával jár, tehát ellenkezik a 
tengeri hadviselés különbeni alapelveivel.

Ily tengerzárak már ismételten a hadi állapoton kívül is, 
tehát mint békés tengerzárak alkalmaztattak, még pedig vissza
tolások céljából. E rendszabály természetesen csak jelentékenyen 
gyengébb államok ellen alkalmazható, melyek terjedelmes part
birtokkal bírnak és amelyek szorosan függnek tengeri kereske
delmüktől, emellett azonban nem rendelkeznek megfelelő tengeri 
haderők felett. Az ilyen jellegű tengerzárakra példák az Angol-, 
Francia- és Oroszország által 1827-ben a görög partok körül 
létesített tengerzár, a Francia-, Német- és Olaszország részéről a 
venezuelai kikötőkre rótt tengerzár stb. Hogy a vállalat mennél 
nyomatékosabb legyen, az utóbb említett esetekben gyakran az 
illető állam egyes vámhivatalait is ideiglenesen megszállják (példa 
Mytilene 1907-ben stb.).

Hadsereg és hajóhad együttes működése.
67. Általában. A hajóhad és hadsereg szorosabb együttes 

működésének esetei, melyekről fent szó volt, a fennálló hadi 
helyzetnek megfelelőleg maguktól keletkeznek. Mindezen esetek 
előfeltételét, amint már felemlítettük, a megelőzőleg kivivőit ten-
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ger feletti uralom képezi. Bizonyos körülmények között sőt talán 
a legtöbb esetben, midőn tengermelléki államok hadviseléséről 
van szó, ezen uralom már magában is igen nagy befolyást gya
korolhat a háború további lefolyására, a nélkül, hogy a fegyve
res erő két része szükségképen egymással közvetlen érintke
zésbe lépne. Hogy csak egy példát idézzünk, mely Margutti 
könyvében: «А tenger feletti uralom kihatása a nagy háború 
szárazföldi hadmíveleteire» behatóan tárgyaltatik, rámutatunk az 
1828/29. és 1877/78-iki két orosz-török hadjárat teljesen külön
böző lefolyására. Az első esetben Oroszország uralkodott a ten
ger felett; hadserege tehát a legrövidebb úton, a part mentén 
és tengeri szállítmányok felhasználásával nyomulhatott elő Kon
stantinápoly ellen, minek eredménye rövid, sikeres hadjárat volt. 
1877-ben a tengeren fordított viszonyok uralkodtak, minek foly
tán az orosz hadsereg kényszerült előnyomulás! vonalát messze 
benn a szárazföldön választani, míg Törökország csapateltolásai 
számára a tengeri utat is használhatta.

68. Szorosabb együttes működés esetei. Az elért ten
gerfeletti uralom alapján gyakran a hadsereg és hajóhad közötti 
legszorosabb együttes működés esetei is elő fognak fordulni, ilye
nek különösen tengeri erősségek együttes ostromlása és evvel 
kapcsolatosan szárazföldi erődítmények lődözése, csapatszállítások 
a tengeren és végül kisebb-nagyobb csapattestek partraszállásai 
hadmíveleti célból.

69. Kombinált ostromlások. Ami valamely tengeri erős
ség kombinált ostromlását illeti, itt a flottára a következő fel
adatok fognak háramlani: az erősség tengeri közlekedését elvágni, 
a tengerzárt létesíteni, támadások, tüntetések és színlelt míveletek 
által a parti erődökben és a partőrizetnél nagyobb csapattöme
geket lekötni és ezáltal az ostromló csapatok feladatát meg
könnyebbíteni. Ahelyett, hogy a hajóhad a tengeri erődök kevés 
eredményt ígérő lődözésével foglalkoznék, előnyösebb lesz, ha 
ttizét az erősség belsejében fekvő terjedelmes tárgyakra irányítja, 
amilyenek: hadszertárak, raktárak, műhelyek és effélék. Ily nagy
kiterjedésű célok lődözése céljából a hajóhad a tengeri erődök 
hatásos lövőtávolságán kívül maradhat, a tüzelést középkaliberű 
lövegeivel folytattatja, melyek kevésbé gyorsan kopnak és nagyobb 
lövőszerkészlettel felszerelvék. Ha a helyrajzi viszonyok megkö
vetelik, hogy a tüzelés kisebb távolságról történjék, akkor a
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hajóhad erre az éjjelt fogja felhasználni. E célból a hajók által 
elfoglalandó helyzetek és a megfelelő lövőtávolságok már nap
pal állapíttatnak meg. Éjjel egyrészt a hajók tüze valamely ter
jedelmes cél ellen eléggé hatásos lesz, míg másrészt a tengeri 
erődök találati valószínűsége meglehetősen csekély leend. Még 
ha a károk, melyeket ily lődözés okoz, nem nagyon érzékenyek 
is, mégis az erkölcsi hatás nem megvetendő.

Modern parti erődítmények lődözése, vagyis az ilyenek és 
hajók közti harc kevés kilátást nyújt utóbbiaknak a sikerre, kivé- 
vén, ha nem bír jóval fölényes tüzérséggel. Mert a hajótüzérség 
sokkal nehezebb körülmények közt küzd, mint a várlövegek. 
A hajó jól látható, élesen elhatárolt célt képez, míg az erődítmé
nyek többnyire jól vannak leplezve és a lövegállások csak alig 
válnak ki környezetükből. A haladó és esetleg a hullámjárás 
következtében hánykolódó hajóról a lövés nem lehet oly szaba
tos, mint a nyugodtan, szilárdan álló parti lövegállásoké; ezek 
tetszés szerinti alaphosszal dolgozó távmérőkkel láthatók el; 
továbbá a lövések pontos megfigyelését esetleg oldalvást vagy 
magasabban fekvő állásokból eszközölhetik, míg a hajókon épen 
ezek képezik a sikeres tűzvezetés leggyengébb pontjait. Azon 
károkat helyrehozni, melyeket találatok a hajóban ejtenek, arány
talanul nehezebb és hosszadalmasabb munkába kerül, mint vala
mely erődön esetleges találatok által ejtett károkat kijavítani; emellett 
tekintetbe kell venni még, hogy a vértezel a hajót lapos pályájú ágyúk 
találatai ellen megvédi ugyan, de meredek tűz ellen nem és épen 
ily meredek pályákra berendezett lövegek képezik a tengeri erődök 
fegyverzetének nagy részét. Végül azt is fel kell említenünk, hogy a 
hajólövegek igen gyorsan kopnak és így megcsökkent teljesítő- 
képességgel lépnek egy későbbi harcba, ellenséges hajóhadosztagok 
ellen, ha előzőleg parti erődítmények lődözésében vettek részt.

Az itt felsoroltaknak megfelelőleg valamely tengeri erősség 
meghódítása a hajóhad saját erejével nem hajtható végre. Min
den esetben szükséges lesz megtámadását és bevételét a szá
razföldi oldalról szárazföldi csapatok által eszközölni.

70. Az együttes működés egyéb esetei. Végül meg
jegyzendő még, hogy egyes háborúkban a fegyveres erő két 
alkatrésze különleges esetekben a legszorosabb közösségbe lépett, 
nevezetesen a japán-orosz háborúban (a hajótüzérségekből alko
tott tüzérosztagok közreműködése Port Arthur ostromlásánál;
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japán hajóosztagok közvetlen közbelépése tüzérségi tűzzel ellen
séges szárazföldi állások ellen irányított hadmíveleteknél, és más 
effélék). Ily különleges esetek azonban a sajátszerű hadiesemé
nyeknek következményei és nem képezhetik egy általános vona
lak közé határolt megbeszélés tárgyát.

Csapatszállítások a tengeren és partraszálló 
műveletek.

A tengeri uralom birtoklása különösen tengeri szállításoknál 
és esetleg evvel kapcsolatos, nagyobbszabású partraszálló műve
leteknél, mint conditio sine qua non szerepel.

71. Katonai tengeri szállítások célja. Tengeri szállí
tások alatt katonai értelemben csapatok és hadi anyagnak a ten
geren való továbbítását értjük, melyeknek célja vagy az, hogy 
csapattestek megfelelő szárazföldi szállítási eszközök híján, vagy 
azok könnyítésére egyszerűen eltólassanak, amint az gyakran béke 
idején is előfordul, esetleg a saját part (Dalmácia) mentén, vagy távol, 
a tengeren túl fekvő gyarmatok felé. Vagy pedig ily szállításokkal 
szárazföldi hadmíveletek végrehajtása mozdítandó elő, még pedig 
a saját hadsereg támogatására, vagy a saját ország határain belül, 
vagy az ellenséges országban, legyen az a tenger által elválasztva 
vagy közös határ mellett mégis a tenger felől is elérhető.

Jóllehet sok nagyobbszabású háború oly tengeri államok 
között, melyeket közös szárazföldi határ választott el, egész ala
posan eldöntetett anélkül, hogy a tengeri utat nagyobb csapat
tömegek szállítására kihasználták volna, mégis a jelenkor hajó
zási viszonyai, a kereskedelmi hajózási társulatok nagy hajó- 
állományai és a viszonylag nagy hajósebességek amellett szólnak, 
hogy egy jövendő háborúban a szállításnak ezen útját ki fogják 
használni. Különösen bizonyos hadi esetekben a tengeri út fel- 
használása a felvonulási vonalak, illetve a tábori hadsereg hátsó 
összeköttetéseinek lényeges megkönnyítését fogja lehetővé tenni. 
Végül azon eset is beállhat, hogy tengeri szállítások módot 
nyújtanak az ellenséges határon fekvő természetes vagy mester
séges akadályok (mint hegyvonulatok, várak stb.) kikerülésére.*)

*) Az 1859-iki északolaszországi háborúban a tengeri út nem lévén veszé
lyeztetve, Franciaország lassú és nehézkes szárazföldi összeköttetéseit meg
könnyítve, április 25-étől május végéig 93376 embert, junius végéig pedig 
összesen 104190 embert szállíthatott partra Génuában.
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72. Tengeri szállítások feltételei. Már ismételten hang
súlyoztuk, hogy a tenger feletti uralom tengeri szállításoknak alap
föltételét képezi, tehát az ellenséges hajóhadnak képtelennek kell 
lennie arra, hogy a tengeren nagyobb vállalatokat végrehajtson. 
Mert ha az ellenséges csatahajóhad egy tengeri szállítás alatt 
megjelennék, akkor a kisérő hajóhadnak magát mindenesetre az 
ellenségre rá kellene vetnie és vele harcra kellene kelnie. A szál
lítóhajók pedig az esetleg támadólag fellépő torpedónaszádok 
martalékává válnának.

Már arra is rámutattunk, hogy ezen tengeri uralomnak nem 
kell abszolút uralomnak lennie, de legalább egy bizonyos ideig 
fennálljon, vagyis az ellenséges tengeri haderőknek oly messze 
kell lenniök, hogy beérkezésükig a tengeri szállítmányokat hajóra 
rakni, átszállítani és partra vetni lehessen. Egy nagyszabású vál
lalat ily körülmények között azonban csak akkor lesz tanácsos, 
ha az átszállított haderő eléggé erős és mindennemű készletek
kel oly gazdagon el van látva, hogy célját egyelőre további sege
delem nélkül is megbízhatóan elérheti, ha indokolt kilátás van 
arra, hogy a saját hajóhad az ellenséges flottával találkozván, azt 
megbénítandja,*) végül ha az ellenséges terület szárazföldi úton is 
elérhető és így a tengeri expedíció célja nem több, mint az ellen
ség felé már előretolt saját arcvonal gyorsabb fejlődtetése.

Mindenesetre a legnagyobb elővigyázattal kell eljárni a csa
pat- és anyageltolások ily eseteiben, nehogy a tengeri haderők 
nagy mozgékonysága következtében végrehajtásuk meglepőleg 
meg ne zavartassák.

73. A kisérő hajóraj szükségessége. Ha a tenger feletti 
uralom elérése céljából az ellenséges főhajóraj működése meg 
is van bévítva, azért kisebb vállalatok, mint torpedónaszádok 
támadásai, aknavetések stb. semmi esetre sincsenek kizárva; sőt

*) így sikerült Törökországnak, hogy utolsó hadjáratában Oroszország 
ellen Hobart pasa vezetése alatt 40.000 embert idejében Albániából a had
színtérre dobjon.

Ilyen volt a helyzet az utolsó keletázsiai háború elején, midőn a japá
nok az orosz hajórajt megbénították és Port-Arthurba rögzítették és így ten
geri szállításaikat megkezdhették, tudván, hogy a balti tengeri hajóraj közele
dése még a távoli jövő kérdése.

Viszont az ezen pontban felsorolt feltételeknek figyelmen kívül hagyása 
kölcsönzött oly kalandos jelleget Bonaparte egyiptomi vállalatának és már 
kezdettől fogva magában foglalta a későbbi összeomlás csiráját.
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minden erélyes ellenfél, mihelyt hírt vesz ellenséges tengeri szál
lításokról, mindent el fog követni, hogy legalább kisebb egysé
geivel, mint torpedónaszádokkal és effélékkel, melyek a zömöt 
esetleg körülzároló ellenséges haderőktől könnyen megmenekül
hetnek, a szállító hajóhadon kárt ejtsen. Szükséges tehát, hogy 
minden szállító hajóhad háború idején, sőt politikailag*bizony
talan időkben is útban és a partraszállítás helyén egy megfelelő
ig választott kísérő hajóhad által követtessék, illetve megoltal- 
maztassék. Közvetlen kíséretül megfelelnek a második vonalbeli 
haderők is, mint régibb keletű csatahajók és cirkálók nehány 
torpedónaszáddal, aknákat kereső és vető járóművekkel. Ezek az 
ellenfél részéről indított kisebb vállalatokkal szembeszállhatnak 
és a partraszállás helyén hasznos szolgálatokat tehetnek. Hibás 
rendszabály lenne a szállító hajóhadat a csatahajóhad zömével 
kisértetni, minthogy emennek feladatát az ellenséges zöm meg
figyelése és körülzárolása képezi.

A kisérő hajóraj számereje és összeállítása természetesen az 
ellenséges tengeri haderők működőképességétől függ. E tekintetben 
tett elégtelen intézkedések könnyen érzékeny bosszút állhatnak 
magukért, amint azt japán szállítógőzösöknek a Wladiwostok! 
hajóraj cirkálói által a koreai szorosban történt elkobzása és 
elpusztítása mutatják.

74. Előkészületek. Nagyobb szabású tengeri szállítások 
úgy háborúban, mint békében oly bonyolódott rendszert képez
nek, hogy ha minden idevágó részletet nem tanulmányozunk 
előzőleg behatóan, akkor igen könnyen késedelmek és zavarok 
állhatnak be, melyek a komoly esetben végveszedelmet okoz
hatnak.

Igen lényeges e mellett a tengeren rendelkezésre álló szál
lító eszközöket figyelemmel követni és nyilvántartani és azon 
vidékeknek beható és folytonosan folyamatban levő ismerete, 
hová tengeri expedíciók irányulhatnak.

Eltekintve ily elméleti jellegű előmunkálatoktól, gyakorlati 
előkészületek is szükségesek, sőt elengedhetlenek, ha egy jövendő 
háború esetén sikerrel akarunk számolni. Ide tartoznak: oly csa
patokkal való gyakori hajóra szállási, hajózási és partraszállási 
gyakorlatok, melyek ilyfajta vállalatokra ki vannak rendelve, még 
pedig lehetőleg harcszerű viszonyok között; gyakorlatok a szük
séges szállító hajóhad előkészítésében és a célnak megfelelő
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átépítésében; a szállító hajóhadnak a kísérő hajórajokkal együtte
sen végzett gyakorlatai, melyek a csapatok partraszállásánál tettleg 
részt is vesznek.

75. Tengeri szállítások vezetősége. A tengeri hajózás 
előkészítése arra, hogy mint katonai szállító eszköz használható 
legyen, « szükséges nyilvántartás, az érdekelt hajózási társula
tokkal való érintkezés és tanácskozás a tengeri szállítások veze
tőségének hatáskörébe tartoznak, mely egy hadtengerészeti tiszt
nek van alárendelve.

Ezen hatóság hadtengerészet és hadseregbeli személyekből 
áll és minden oly ügyben, mely a tengeri hajózás katonai hasz
nálatát előkészítő intézkedésekre vonatkozik és minden tengeré
szeti ügyben a trieszti tengerkerületi parancsnokság útján a 
hadügyministerium tengerészeti osztályának, minden oly ügyben 
pedig, mely a hadimenetrendek összeállítására és tengeri irányí
tásokra vonatkozik, a vasútügyi iroda útján a vezérkar főnöké
nek van alárendelve (Utasítás a katonai viziszállítások számára).

Szűkebb keretek között a XIII. hadtest vasútvonalparancs
nokságai is intéznek tengeri irányításokat, továbbá a ragusai 
XVI. hadtestparancsnokság is, utóbbi a hadügyministerium uta
sításai szerint és egyetértőleg a tengeri szállítások vezetőjével. 
Háborúban más irányító hatóságok is felállíttatnak.

A tengeri szállítások vezetőségének béke idején folytatott 
előkészítő tevékenysége a jövendő háborúk alatt végrehajtandó 
tengeri szállítások érdekében magába foglalja megfelelő szerző
dések kötését a tekintetbe jövő hajózási társulatokkal, a számítás 
alapját képező hajózási eszközök nyilvántartását, ezeknek beren
dezését a tengeri szállítás céljaira, a menettervek átvizsgálását 
és nyilvántartását, idevágó tanácskozásokat a hajózási vállalatok
kal és más efféléket.

76. Hadihajók tengeri szállításokra nem alkalma
sok. Nagyszabású csapatszállítások eszközlésére hadihajók elvi
leg nem vétetnek számításba. Nincsenek megfelelő helyiségeik, 
ahol nagyobb csapatosztagokat és a hozzájuk tartozó anyagokat 
elhelyezni lehetne, továbbá, ha a tengeren harcba keverednének, 
abban a csapatok okozta zsúfoltság következtében tetemesen 
csökkentett harci értékkel kellene részt venniök. Ugyanis a hajón 
összezsúfolt védtelen csapattömegek harc esetén kénytelenek 
volnának a feltétlenül szabadön hagyandó közlekedést a hajó



93

helyiségekben nagyrészt megakadályozni, azután kedvezőtlen 
erkölcsi állapotuk — mint az ellenséges tűznek kiszolgáltatott, 
de azt viszonozni nem tudó katonák — hajószemélyzet erkölcsi 
állapotát is és ez által a hajó harci értékét jelentékenyen csor
bítanák.

Kiemeljük még, hogy nagy hadihajóknak magas személy
zeti állományuk van — modern csatahajókon 800—1000 ember 
van — és így, ha ezenfelül nagyobb szárazföldi csapattestek is 
a hajóra kerülnének, a túlzsúfoltság mihamarabb a hygiene szem
pontjából*) is érthetővé válnék.

Csapatoknak hadihajókon való szállítása csak oly esetek
ben képzelhető el, midőn az ellenséges hatás a tengeren kizárt
nak tekinthető, vagy pedig kisebb vállalatok végrehajtása céljá
ból, mint pl. rajtaütések, egyes járőrök gyors szállítása, a part 
közelében fekvő vasúti építmények, szemaforok és figyelő állo
mások és más effélék elrombolása, mely feladatok végrehajtására 
az illető, többnyire kicsiny hadijárómű saját személyzete nem 
eléggé számos vagy a különleges szolgálatban kevésbé gyakor
lott, mint egy műszaki csapat.

77. Katonai szállítóhajók alkalmazása nem észszerű. 
Több állam, mely terjedelmes gyarmatai miatt kénytelen gyakori 
nagyméretű tengeri szállításokkal számolni, egy bizonyos ideig 
külön katonai szállítóhajóhadakat épített. így Anglia nagyszámú 
szállítógőzösöket bírt, melyek részint már a krimi hadjáratban 
alkalmazásba léptek; Franciaország 100 millió frankot áldozott 
egy nagy szállítóflotta építésére. Azonban minden esetben, mely
ben a szállítóhajóhadnak hasznát kellett volna venni, szükséges
nek mutatkozott, a nagy kereskedelmi társulatok gőzöseit is és 
főleg azokat, alkalmazni. E társulatok természetesen minden idő
ben a legmodernebb és szállításokra legalkalmasabb hajóanyag

*) Ilyen tapasztalatokat szereztek a franciák úgy a krimi hadjáratban, 
mint az Angliával együttesen végzett kínai háborúban, mely Peking meghódí
tásával végződött.

Mindkét esetben a francia csapatok, melyek megfelelő szállítóhajóhad 
hiján a hadihajókon voltak igen szorosan elhelyezve, sokkal többet szenved
tek a kedvezőtlen egészségi állapotok folytán, mint az angolok, kik a tengeri 
szállításokra kereskedelmi hajókat alkalmaztak.

Megjegyzendő, hogy a szövetségeseknek egyik esetben sem kellett tar
tannak ellenséges támadásoktól a tengeren, minthogy az ellenség nem szállt 
ki a tengerre.
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felett rendelkeztek, míg a katonai szállítógőzösök elavultak és 
túl sok szenet fogyasztó, régies rendszerű gépeikkel hosszabb 
szállításokra alkalmatlanok voltak. Ennélfogva az összes államok 
felhagytak avval, hogy külön katonai szállítóhajókat építsenek. 
Az állam pénzeszközeit jelenleg sokkal előnyösebben akkép fek
tetik be, hogy nagy gőzhajótársulatokat segélyeznek és alapíta
nak, melyekkel a háború, illetve a szükséglet esetére megfelelő 
egyezmények kötendők.

78. Tengeri szállításokra alkalmas gőzhajók. Ezen 
hazai hajózási társulatok alkalmaztatnak tehát első sorban szál
lítási célokra. Nincsen azonban kizárva, hogy háború esetén idegen 
gőzösök is bérelteinek e végből.

Nem minden gőzös egyenlő értékben alkalmas tengeri szál
lításokra. Oly hadi anyagnak továbbítására, melyet csapatoktól 
függetlenül raknak hajóra, ugyan minden gőzös alkalmazható, 
melynek elegendő rakodóhelye és megfelelő sebessége van. Ha 
azonban csakis csapatok szállításáról van szó, akkor leginkább 
a tömeges személyszállításra berendezett kivándorlóhajók felel
nek meg legjobban; azonban csupán árúk szállítására épült gőzö
sök is alkalmazhatók megfelelő átalakítás után, sőt lovasság, 
tüzérség és vonat szállítására ily gőzösök azon oknál fogva 
különösen alkalmatosak, mert nagyobb számú darúkkal, gőz
üzemű tekerőkkel stb. felszerelvék.

Általában nagy tonnatartalom kívánatos, minthogy ez által 
nagy, egész harcászati egységek elhelyezése egy hajón lehetővé 
válik; továbbá egy nagy hajón az egészségügyi viszonyok is 
kedvezőbbek. Azonban a hajó nagyságával növekvő merülés, 
tekintettel a szállítás folyamán érintendő vizek mélységi viszo
nyaira határt szab a tonnatartalom nagyságának.

Nagy, egységes sebesség természetesen a szállítóhajók szá
mára is szükséges, mert ez által a szállítás gyors, esetleg lehető
leg meglepő végrehajtása előmozdíttatik. Egyes szállítóhajók külö
nösen nagy sebességének azonban nincs értéke, minthogy ezen 
különösen sebes hajók is csakis a zöm sebességével haladhat
nak és a csekélyebb géperővel való haladás a fűtőanyag gazda
ságtalan használatával jár.

79. Hazai tengerhajózási társulatok. A nagyobb sza
bású csapatszállítások céljából tekintetbe veendő hazai gőzhajó
társulatok körülbelül a következő hajóanyaggal bírnak:



1. Osztrák Lloyd:
42 gőzhajó több mint 3000 brutto-registertonnával;
14 gőzhajó 1500 és 3000 közti brutto-registertonnával;
9 gőzhajó 1500-nál kevesebb brutto-registertonnával.

E hajók közül a legtöbbnek óránkénti sebessége 12 csomó
nál nagyobb, a legújabbak közül többeknek sebessége majdnem 
18 csomó.
2. Egyesült Osztrák Hajózási Részvénytársulat 
azelőtt Austro-Americana ésFratelli Cosulich:

31 gőzhajó több mint 3000 brutto-registertonnával;
6 gőzhajó 3000-nél kevesebb brutto-registertonnával, amely 

hajók általában 10—12 csomónyi sebességgel, némelyek azonban 
igen tekintélyes sebességgel haladnak.

3. «Adria» királyi magyar hajózási társulat:
4 gőzhajó több mint 3000 brutto-registertonnával;
29 gőzhajó 3000-nél kevesebb brutto-registertonnával.
E 3 legnagyobb hajózási társulaton kívül a monarchiában 

még mintegy 20 osztrák és 7 magyar hajóstársulat áll fenn, 
melyek nyilttengeri hajózást űznek; összes hajóállományuk 100 
gőzhajó körül van, melyek többnyire 1000--5000 brutto-register
tonnával bírnak.

A legnagyobb hazai társulatok, melyek rendes parti hajó
zással foglalkoznak, melyeknek járatai tehát főleg az adriai ten
gerre szorítkoznak: a «Dalmatia» osztrák gőzhajózási társulat és 
az «Ungaro-Croata» magyar-horvát gőzhajózási társulat, mind
egyik mintegy 40 gőzhajóval, melyek egyenként 900 bruttó- 
regi stertonnánál kevesebbel bírnak.

Ezen kívül nagy számú kisebb osztrák és magyar hajós 
társulatok, körülbelül 130 kicsiny gőzhajóval, melyek egyenként 
többnyire 500 bruttoregistertonnánál kevebbet szorítanak ki, a 
hazai partok mentén hajózást űznek.

80. A gőzhajóanyag nyilvántartása. Hogy az ember 
világos képet alkothasson az egyes hazai kikötőkben redelke- 
zésre álló gőzhajókról, szükséges, hogy figyelmesen ellenőrizzük 
az azokba befutó belföldi és idegen kereskedelmi hajókat.

Megközelítőleg föltehető, hogy az összes hazai hajóknak 
egy harmada vagy legkevesebb egy ötödrésze egyidejűleg a hazai 
vizeken időzik. Esetleg azonban nem az összes jelenlevő gőz
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hajók állnak rendelkezésre. Többeken talán különféle javítások foly
nak, mások járataikon nem nélkülözhetők és az államhatalom 
mindenesetre csak szükség esetén fog oly rendszabályokhoz 
nyúlni, melyek a hazai hajózást — esetleg a saját kereskedelem 
súlyos károsításával — oly vonalakon, melyek a háborús vagy 
feszült viszonyok dacára még üzemben tarthatók, félbeszakítják.

Ezzel szemben feltehető, hogy a háborús viszonyok egy 
bizonyos számú hajót a hazai kikötőkbe visszahajtandnak, ahol 
a rendelkezésre állók számát növelni fogják.

Hogy a csapatszállítás céljából nagyobb számú gőzhajó 
egyesíttessék, szükséges, hogy az illető társulatok külön össz
pontosító terveket dolgozzanak ki.

81. A csapatok felosztása a hajókra. A csapatok fel
osztásánál az egyes hajókra mindenesetre tekintettel kell arra 
lenni, hogy a harcászati kötelékek széjjel ne szakíttassanak. Oda 
kell törekedni, hogy egy hajón mennél nagyobb harcászati egységek 
egyesíttessenek. A 3 főfegyvernem (gyalogság, tüzérség, lovas
ság) csapatainak rakodása alkalmával e csapatok vonatai és lovai 
elvileg a csapattal ugyanazon hajón helyeztetnek el; a még fenn
maradó tér hadianyag és élelmicikkek berakására szolgál. Mert 
másként megtörténhetnék, hogy ha egy gőzhajó vagy a szállít
mány egy része bármely ok miatt visszamaradni kényszerülne 
a csapatnak lovak és más tartozékok nélkül kellene partra szállnia.

82. Térszükséglet. A mi a tűzszükséglet kiszabását illeti, 
ez különböző és attól függ, hogy a tengeri utazás hosszú lesz-e 
avagy rövid.

Ha az időzés a hajón hosszabb tartamú lesz, akkor — az 
egészségi viszonyok és a partraszállás után azonnal megkövetelt 
harckészség érdekében — a szükségelt kényelem és az ember 
és ló számára elviendő készletek nagyobbak és kifejezésre jut
nak az egyénenként nagyobbra szabott férőfelületben (tonnatér), 
mint rövidebb utazások alkalmával.

Az (E—11 jelzetű) Utasítás katonai szállítások számára vizen 
megkülönböztet:

1. Hosszú utakat 8 óránál hosszabb tartammal.
2. Rövid, vagyis 8 órán alúli tartamú utakat.
3. Egészen rövid, 2 óránál rövidebb utakat, midőn főzés nincs.
Más államok más, többnyire magasabb határt szabnak a

rövid tengeri út számára, így Németország 48 órát, mely tar
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tamig a «szoros rakodás» meg van engedve. Az olasz vezérkar 
rövid tengeri utat 5 napig számítja annak.

A fent idézett Utasítás (E—11) értelmében a csapatszállí
tásra szolgáló gőzösök férőhelyének kiszámításánál az alsóbb 
helyiségek fedélzeteinek felülete szolgál alapul. A felső fedélzet 
számításon kívül marad, mert a legénység számára fentartatik, 
ha a mélyebben fekvő helyiségek alaposabb szellőztetése és tisz
títása alkalmával feljön és mert, ha a lovak száma csekély (mint 
gyalogsági testeknél), az állatok ott helyeztetnek el, ami azonban 
az évszaktól is függ.

Hosszabb (8 óránál tovább tartó) tengeri úton emberenként 
VI zzz2 térfogatot számítunk, hogy az ember letett szerelvénnyel 
feküdhessék. Lovanként 3 2 m2 fedélzeti felület veendő számí
tásba ; ha az állatok az alsó hajó helyiségekbe állíttatnak be, akkor 
ezeknek legalább is 23 m magasaknak kell lenniök.

Rövid tengeri utakon nálunk 055 m2-nyi felület esik 1 
emberre, hogy letett szerelvénnyel leülhessen; az ekkép nyert 
számnak Ve-ad részét azonban le kell vonni, hogy a szállítandó 
emberek megengedhető számát megkapjuk. Egészen rövid ten
geri utakon a térszükséglet csak 0 45 m2, a legénység állva marad 
anélkül, hogy szerelvényét letenné, ha a fedélzetek magassága 
legalább is 2 m; különben a térszükséglet a fedélzetmagasság
nak megfelelőleg olyan mint rövid, esetleg mint hosszú utazá
sokon.*)

Lovak számára ugyanannyi tér szükségeltetik, mint hosszú 
tengeri utazásokon.

A legtöbb egyéb állam (Angol-, Német-, Oroszország stb.) 
a férőhelykiszámítás alapjául a fedélzetfelületek helyett az ürtonna- 
tartalmat veszi, mi a hozzávetőleges gyors kiszámítást a hajónak 
előzetes külön felmérése nélkül is lehetővé teszi; e módszer 
külföldi hajóknak hirtelen eszközölt kibérlésénél előnyös lehet. 
És pedig a netto ton n atar talomb ól (mely megközelítőleg 60% a 
bruttotonnatartalomnak) hosszú utazásokon emberenként mint
egy 15— 2 5, lovanként 6—7, lövegenként 4 5 nettoregistertonnát 
számítunk.

*) Eltekintve az (E —11 jelzetű) Utasítás határozványaitól a Tengeri 
szállítások Vezetőségének férőhelykimutatásaiból a mi szállításaink számára 
megközelítőleg emberenként 0‘7—V7, lovanként 4 3—5, lövegenként és kocsin
ként 7 nettoregistertonna szükséglet következik.

Tengerészet. 7
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Az olasz vezérkar hosszú utazások számára a következő 
számokat veszi alapul:

1 gyalog zászlóalj számára 1200—1400 nettoregistertonnát.
2 lovas század számára 1600—2000 nettoregistertonnát.
1 üteg (6 löveg számára 900—1200 nettoregistertonnát.
1 hadtest számára 60 gőzhajót, egyenként 1000—1200 netto- 

registertonnával.
Ki kell emelnünk, hogy különösen az utolsó évek gyakor

lata bebizonyította, miszerint — modern és a higiéné követelmé
nyeinek megfelelőleg berendezett (jó szellőztetés, villamos vilá
gítás, elegendő mennyiségű frissen pároltatott víz stb.) szállító 
gőzhajókat feltételezve — az űrnek jobb kihasználása minden 
esetben veszély nélkül végrehajtható volt.*)

Mindenesetre azonban a csapat egézségi állapotának érde
kében van, ha mennél több teret állítunk rendelkezésére. A túl- 
zsúfolás feltétlenül kerülendő.**)

83. Csapatelhelyezés példája. A 26.1—III. jelzésű ábrák 
az «Osztrák Lloyd» egy közepes tonnatartalmú, modern gőzhajó
jának hosszmetszetét és fedélzeti alaprajzát ábrázolják; e gőzös 
jó sebességgel bír, el van látva nagyszámú I. és II. osztályú 
kabinokkal a törzskar rendelkezésére, továbbá több fedélzettel, 
amelyen a csapatok elhelyezhetők a nélkül, hogy e célra a pod- 
gyász, hadianyag, lövőszer stb. szállítására szolgáló tulajdon- 
képeni rakóhelyiségeket igénybe kellene vennie. A fedélzetek elne
vezése az e társulatnál szokásos.

Férőhely gyanánt a csapatok számára nem jönnek tekin
tetbe sem a csónakfedélzet, sem a séta- és hídfedélzet; a felső

*) így a búr háború alatt az angol szállítmányok sűrűbbek voltak, 
mint az angol férőhelykiszámítás szerint kellett volna lenniök, a nélkül hogy 
a továbbított csapatok szenvedtek volna, melyek a hosszú tengeri utat 3 
különböző éghajlati zónán keresztül végezték. Midőn az amerikai csapatokat 
Kubába szállították, az előre kiszámított rakodmányt Vo részével túllépték. — 
Viszont a németek a kínai expedíció alkalmával gőzöseiket az előzetesen 
kiszámított csapatlétszámnak csak 65°/0-ával rakták meg.

**) Spanyolország, mely a kubai felkelés leverése céljából folytatott 
hosszú harca közben szükségből szállítóhajóit túlzsúfolta, már az utazás folya
mán, a megbetegedések okozta veszteségek által érzékenyen bűnhődött e 
rendszer miatt. Ez egészen természetes is, hiszen a «Transatlantica» nevű 
gőzhajótársulat nagyobb gőzöseire — 5600 bruttotonnával — 2200 embert is 
összeszorítottak lovakkal és anyaggal egyetemben! És az utazás kifelé 12—13 
napig tartott.
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fedélzet csak részben használtaik fel. A fennmaradó terjedelmes 
szabad tér a szállított csapat törzskara és legénysége közt a 
szabad mozgás céljára osztható fel. A felső fedélzetnek az elő- 
árboc körülötti részén, valamint a hátsó híd- (manőver-) fedél
zetnek a főárbochoz közel fekvő részén, ha gyalog csapatok 
képezik a szállítmányt, a tiszti lovak helyezhetők el.

Csapatok elhelyezésére mindenek előtt a főfedélzet és a felső 
fedélzetnek azon födött része jöhetne számításba, mely a leg
hátsó rakónyilás körül, valamint emez és a hajó eleje felé leg
közelebbi rakónyilás között terjed el, természetesen a III. sz. 
ábrán látható zárt helyiségek kivételével. A fedélzetnyilások felü
leteit kihasználni szintén nem lehet.

A főfedélzet térfogata (26, II. számú ábra), a két legelői 
fekvő helyiség kivételével, melyek mint a hajószükséglet számára 
fentartottak tételeztetnek fel, ezek után körülbelől 1080 m2-et tesz 
ki, miből mint zárt és nem használható helyiségek (a vázlaton 
ezeknek rendeltetése meg van jelölve) 440 tn2-nyi felület levo
násba hozandó. Marad elhelyezésre használható felületként kerek 
számmal 640 m2.

Azon tér, melyet a felső fedélzet — a nem használható 
helyiségek kivételével — szolgáltat, 130 m1 mintegy.

A férőhelyiségek összege tehát 770 m2, miből emberen
ként hosszú utazásokon VI т2Л számítva, a hajó befogadó 
képességét körülbelől 700 emberre (közlegénység és altisztek) 
tehetjük, vagyis kereken egy 3 százados, hadi állományú zászlóaljra.

Lovasság vagy tüzérség szállításánál a térfelosztást máskép 
kellene eszközölni. Tervbe van véve, hogy a rakóhelyiségek az 
összes készletek (a vonatot beleértve) elrakására szolgálnak.

Ugyanezen, «Graz» nevű gőzös, hielynek bruttotonnatar- 
talma 3905 tonna (nettoregistertonnák száma kerekeit 2300), az 
angol számítási módszer szerint, ha feltételezzük, hogy 50 ló 
veendő fel a hajóra, még 1000 embert fogadhatna be:

1000 ember a 2 t = 2000 t,
50 ló a 6 t — 300 t, összesen 2300 t.

Ezen esetben azonban a rakodóhelyiségek egy részét szin
tén csapatokkal kellene megrakni.

Olasz számítás alapján ugyanezen gőzhajón majdnem 2 
zászlóaljat lehetne szállítani.

7*
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84. Szállítógőzösök berendezése (előkészítő mun
kálatok). A gőzösöket a csapat-, illetve lószállítás céljaira külön 
berendezéssel kell ellátni. E berendezések, amint már említettük, 
tetemesen összezsugorodnak oly gőzhajókon, melyek a töme
ges szállításra épülvék, tehát mindenek előtt a kivándorlási gőz
hajókon.

A beépítéseknek és berendezéseknek, melyek semmiesetre 
sem viselhetik rögtönzések jellegét, az összes tekintetbe veendő 
gőzhajók számára már béke idején legalább a terveken előkészítve 
kell lenniök.

Egy áttekinthető, mindenütt könnyen hozzáilleszthető beépí
tési terv azon előnnyel bír, hogy idegen gőzösök is, melyek szük
ség esetén kibérlendők, könnyen berendezhetők e terv szerint. 
A szükséges partraszállítási anyagon kívül (lásd «partraszállítá- 
sok» alatt) a csapatszállító gőzösök előkészítésére szükségelt 
egész anyag a tervbe vett hajóraszállási kikötőkben azonnali 
használatra készen tartandók és az illetékes hatóságok által 
gyakran megvizsgálandók.

Első sorban megfelelő hálóhelyiségekről kell gondoskodni 
a csapat számára. Ezek kielégítő mesterséges szellőztetéssel látan
dók el, mi célra részint villamos szellőző készülékek, részint 
úgynevezett szélvitorlák (vagyis vitorlavászonból készült, tömlő
alakú szélfogók) szolgálnak, mely utóbbiak a rakodó, világító és 
más nyílásokon át vezettetnek át. Minthogy a szélvitorlákat menet 
közben erős szél esetén be kell vonni, ennélfogva a háló helyi
ségek villamos szellőzőinek teljesítő képességét lehetőleg akkép 
kell kiszabni, hogy szükség esetén a levegő felújítását egymaguk 
is elvégezhessék.

Fekhely gyanánt a legénység számára tengeri fűvel vagy 
hasonló anyaggal megtöltött matrácok jól megfelelnek, legalább 
is elegendő számú szalmagyékények szolgáltatandók ki. Ágyak 
kiszolgáltatása, amint azt a németek a kínai szállítások alatt 
1900-ban tették, nagyobb csapattömegek számára lehetetlen lesz. 
A legénység takarókkal látandó el. Ahol nincsen elegendő számú 
kabin a tisztek elhelyezésére, ott egy megfelelő helyiség ágy
állványok és egyéb szükséges berendezési tárgyak felállítása által 
átalakítandó.

Igen előnyös, ha közvetlenül az ember fekhelye felett vagy 
pedig mellette helyet készítünk szerelvényének, valamint az utazás
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alatt szükséges holmijának eltevésére, mi célból a hálóhelyisége
ket elegendő' számú kamókkal kell ellátni.*)

Fekhely, holmik számára szolgáló hely, fegyver stb. rend
szerint ugyanazt a folyószámot kapja, mely az emberrel hajóra 
jövetele alkalmával közöltetik és a tájékozódást megkönnyíti.

Hosszabb utazásokon asztalok és padok felállítása ajánlatos.
A fedélzeti nyílások mindazon fedélzeteken, hol legénység 

tartózkodik vagy állatok vezettetnek, korlátokkal veendő körül; 
szintúgy szükséges széles, könnyen járható, korlátokkal ellátott lép
csők— rakodó nyílásonként kettő—rendszeresítése. A széles nyí
lásokat, a melyeken át esetleg lovakat vezetnek le vagy fel, széles, 
kókosz- vagy szalmagyékényekkel befödött feljárókkal kell ellátni, 
melyek a kényelmesebb járhatóság kedvéért könyökben meg
töretnek.

Előkészületek teendők, hogy a hajóra szállt egész csapat 
számára egyidejűleg főzni lehessen. E célra tűzhelyek szolgálnak, 
melyeket a gőzhajótársulatok állítanak ki; szükség esetén tábori 
üstök vagy pedig tábori konyhákban főznek. Hosszabb utazásokra 
sütőkemencék is felállítandók. Gondoskodni kell arról hogy e 
tűzhelyek számára minden hajó a maga fűtőanyagszükségletét 
magával vigye.

A legénységnek ki kell utalni egy helyiséget, hol mosakod- 
hatik (zuhany), valamint fehérneműjét megmoshatja. E célra az 
előbástya (1. a 26, II. számú ábrán) alkalmatos.

A fehérnemű szárítására szolgáló kötelek az utazás egész 
tartama alatt kifeszítve maradhatnak.

Az ember és állat számára szükséges ivóvíz (fejenként 6, illetve 
10 1. naponta) beszerzése és élvezhetővé tétele körültekintő rendsza
bályokat igényel. Bőséges többlet ebből már azért is kívánatos, mert 
lehetséges, hogy a hajók mint a partraszállított csapatok úszó 
alapja kényszerülnek — talán a parti működés első fázisaiban — 
a csapatokat ivóvízzel ellátni. Az összes modern hajók fel vannak 
szerelve modern pároltató készülékkel; teljesítő képességük azon
ban hosszabb utazásokon és nagyobb számú csapatok (lovak) 
számára nem lesz elegendő. Ily esetekre lehetőleg további párol-

*) A németek kínai szállításaik alatt a hajófalazatok mentén szilárd léc
párkányokat erősítettek fel az evőedények és holmik elhelyezésére, mi igen 
jól megfelelt.
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tatók a hajóba beépítendők, mi azonban sok időbe kerül. A víz
tartóknak (vízszekrényeknek) az elutazás napján mindenesetre 
egészen tele kell lenniök. Ha szükséges, további vízkészlet 
tonnákba, hordókba vagy tartányokba töltve elviendő. Sok 
hajón az ivóvíz mint terhelék vihető el.

Sem gondoskodást, sem pénzt nem szabad kímélni, hogy 
a hajón levő emberek és állatok vízzel és levegővel bőségesen 
el legyenek látva. Egykori tengeri szállítmányok sorsa számos 
bizonyítékot szolgáltat arra, hogy e két elem egyértelmű az 
egészséggel.

Árnyékszékeket elegendő számmal kell beépíteni; az E—11 
jelzetű Utasítás szerint 100 emberre esik 1 ülőhely. Németország 
1900-ban 3% ülőhelyről gondoskodott.

Egy kis kórház minden egyes hajón berendezendő. Az ágy
készlet megállapításának alapjául a létszám 21/2%-a veendő.

Gőzfűtés hosszabb utazásokon, ha a gőzösöknek hideg 
vidékeken kell áthaladniok, a szálláshelyiségekben igen kívá
natos.

Azon eszközök közül, melyekről gondoskodni kell, felemlí
tendők : lámpások, főzőedények, leveses csöbrök, boros és kávés 
kannák. Egyéb szükséges anyag többi közt a következő: vízálló 
sátrak, — ha ugyan nincsenek amúgy is a hajón, — melyek eső 
vagy erős napfény esetén a tartózkodást a felső fedélzeten kel
lemesebbé teszik, elegendő számú mentőövek, mentőkészülékek, 
a tűzoltóberendezési eszközök szaporítása, illetve azok kiegé
szítése.

A lovak elhelyezhetésére nagyobbszabású beépítések szük
ségesek. A szállítás a kiszemelt fedélzeteken külön e célra beépí
tett lóállásokban történik, melyek abrakválúkkal és kiemelhető 
fakorlátokkal ellátvák. Kell, hogy ezen állásokban szükség esetén 
hevederek megerősíthetek legyenek, hogy az állatok a hajó ingá- 
sainál el ne essenek. Az állások akkép ácsoltatnak össze, hogy 
a lovak a hajófalak mentén álljanak, fejeikkel befelé; az állások 
belső oldalán egy legalább is 1 m széles folyosót szabadon kell 
hagyni. Újabb tapasztalatok mutatják, hogy ily lószállításoknál 
igen hasznos egy külön fedélzetet beépíteni (németül «Führ
deck»), amelyen a lovak naponta, ha az időjárás nem túl rossz, 
részlegekben körül vezettetnek, hogy a rendeltetési helyen jobb 
állapotban érkezzenek meg.
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Jó szellőztetés és bőségesen kimért vízkészlet feltétlenül 
szükségesek. A lószállítás körül tett legmesszebbmenő gondos
kodások gazdag jutalmat nyújtanak.*/

" Bizonyos azonban az is, hogy a lovak állományában beálló 
ilyetén veszteségekre igen jelentékeny befolyást gyakorolnak az 
idő- és hullámjárás.

Végül felemlítendő még, hogy több oldalfeljárólépcső rend
szeresítése csapatok beszállításának időtartamát a csónakokba 
tetemesen megrövidítheti. Nehány gőzhajót, legcélszerűbben az 
egyes oszlopok vezetőit, drótnélküli távírókészülékekkel kell ellátni, 
ha ilyenek amúgy is nem volnának a hajón.

85. Gőzhajók előkészítésére szükséges idő. Azon 
időt, mely egy gőzhajónak gyalogcsapatok szállítására való elő
készítésére szükséges 4—6 nappal, lószállítás előkészítésére pedig 
7—10 nappal tesszük fel. Ha az összes részvevők jól be vannak 
gyakorolva és munkaerő, valamint anyag bőségesen rendelke
zésre áll, akkor, különösen ha az anyag raktárakban elő van 
készítve, jobb teljesítmények is elérhetők. így a német gőzhajók 
berendezése és megrakodása 1900-ban csak 2—3 napot igényelt, 
sőt egyes rekordteljesítmények még ezt az eredményt is felül
múlták.

86. Podgyász és anyag hajóra szállítása és el rakása.
A hajóra szállítandó csapattest podgyászát ketté kell választani 
akkép, hogy külön rakjuk a csapat által az utazás alatt is szük
ségelt podgyászt és külön azt, amely csak a partraszállítás után 
kerül használatba. Előbbit részben ki kell adni az embernek, hogy a 
neki kiutalt helyen tartsa, részben akkép kell elrakni, hogy min
denkor körülményesség nélkül hozzá lehessen jutni.

A tengeren szállított csapat parancsnokának gondja továbbá 
azon podgyász összeállítására is (esetleg már a hajóraszállás 
kikötőjében, legkésőbb az utazás alatt) kiterjedjen, melyet a partra
szálláskor az ember (állat) magán hordani fog (egy bizonyos 
ideig elegendő élelem, sátorlapok, fehérnemű, takaró, lótáp és 
más effélék). A vonatnak és élelmező oszlopoknak, ha kietlen 
partokon szállnak ki, gyakran nagy nehézségekkel kell meg-

*) A németeknek az 1900. évi keletázsiai expedíció szállítása folyamán 
úgyszólván mi veszteségük sem volt lóanyagban, míg a nagy angol lószállí
tások Délafrikába 1899-ben több mint 5°/0, 1881-ben mintegy 10%, a francia 
szállítás Mexikóba 1867-ben sőt 15%-nál nagyobb veszteséggel járt.
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küzdeniök, míg az utánpótlás a kiszállott csapat számára bizto
sítva van.*)

Német adatok szerint 1000 eleség adag elszállításához 6 
netto tonna rakodó ür szükséges.

A csapatok hajóraszáliítása, holmijuknak, a podgyásznak és 
a többi hadi anyagnak berakása a hajóra szállítandó csapatok 
parancsnokának utasítása szerint és egyetértésben a szállítást 
szabályzó hatóságokkal a kirendelt rakodótisztek által történik. 
Ezeknek a hajóra szállítás helyén jókor ott kell lenniök, hogy 
alapos, minden részletbe beható ismeretet szerezzenek maguk
nak az összes hajóraszállítási módozatokról. A hajóraszállítás 
műszaki vezetése a tengerészeti szakemberekre (kisérő tengerész
tisztre, esetleg a kereskedelmi tengerészeihez tartozó tisztekre) 
bízandó.

Hajórakodási tervek már béke idején és a három főfegy
vernem tekintetbevételével dolgozandók ki, még pedig minden 
gőzhajó számára külön és akkép, hogy esetleges változtatások 
más rakodás mellett gyorsan és könnyen legyenek végrehajtha
tók. Általában a hajóraszállítás akkép történjék, hogy legelébb 
az összes anyagot szállítják a hajóra és ott rakják el, azután a 
lovak és csak utoljára a csapat szállítására kerül a sor. Utóbbi 
és az összes hajóra szállítandó állatok kevéssel azelőtt orvosilag, 
illetve állatorvosiig megvizsgálandók.

Az anyag elrakása megfordított sorrendben történjék, mint 
amelyben a különféle podgyászok és anyagokra majd a partra
szállás alkalmával szükség lesz.

Minden szállítmányparancsnok, osztály- és alosztályparancs
nok köteles pontos jegyzékeket vezetni az osztagukhoz tartozó 
holmiról, podgyászról, lőszerről, élelemről stb., továbbá köteles 
a berakodásnál pontos ismereteket szerezni a berakás helyéről, 
valamint a csomagolás neméről. A magasabb parancsnokságok 
e nyilvántartással külön tiszteket és hivatalnokokat fognak meg
bízni.

A pontos nyilvántartás és az elrakás módjának és helyének 
ismerete az egészségügyi osztagok számára még fokozottabb mér
tékben szükségesek; ennélfogva az ezért felelős közegeket

') E tekintetben tanulságos példát képeznek azon élelmezési nehézsé
gek, melyeket a S. Yago de Cuba közelében kiszállott amerikaiaknak a partra
szállás utáni első napokban le kellett győzniök.
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ugyanazon hajókon kell beosztani, ahol az illető anyagokat szál
lítják. Már felemlítettük, hogy a három főfegyvernem csapataival 
együtt a hozzá tartozó vonatok is a lehetőséghez képest ugyan
azon hajón szállítandók.

A legtöbb esetben lehetséges lesz a rakodást olykép beren
dezni, hogy minden osztag maga rakja be a saját anyagát, nagyobb 
darabok berakásához és ha ez nem közvetlenül a mólóról történik, 
talán hívatásos rakodókat és tengerészeti munkásosztagokat is 
igénybe vesz. Az ilyen eljárás további biztosítékot szolgáltat 
ahhoz, hogy a szállítandó csapat, ha majd partraszáll, tudja, hogy 
mi hol és mikép van elrakva.

Terheket — egészen Г5 t darabsúlyig—a hajódarúk rend
szerint képesek felemelni; sőt ha azokat megerősítik, 3 t súlyt 
is felemelnek. Modern árúgőzösökön 4—8, sőt még több darú 
szokott lenni minden oldalon. Súlyos darabokat modern berende
zésű kikötőkben a parti darúkkal, egyébként úszó pontóndarúkkal, 
melyeknek emelő ereje 10—14, sőt egyes esetekben 100 tonnánál 
több, lehet felemelni. Igen nehéz anyag (pl. ostromtüzérség) hajóra- 
szállítása előtt ilyen berakó anyagról idejében kell gondoskodni.

87. A lövegek el rakása. A 1 övegek rendszerint a fedél
zeten maradnak és hozzá erősíttetnek. Ha a kerekeket e célból le 
kell venni, akkor feltétlenül a hozzátartozó löveghez kötendők, 
különben könnyen megtörténhetnék, hogy a partraszállásnál a kere
kek elcseréltetnek és a löveg kerekek nélkül juta partra; ugyanez 
érvényes a többi járóművekie nézve is.*)

Ilyen csak szállítás céljából a hajóra hozott lövegekkel (tor
pedónaszád-) támadásokat elhárítani a gyakorlatban valószínűleg 
lehetetlen lesz, minthogy a szállítógőzösök fedélzetén nincsenek 
külön sarkok a lövegek számára, úgy hogy a lövegek felállítása 
és használhatósága nincsen biztosítva. De még ha e lehetőség 
meg is volna, akkor is a tábori lövegek a szállítógőzösökön 
csakis igen kétes eredménnyel működnének, minthogy a hadse
reg tüzérlegénysége a haladó és esetleg dülöngő hajóról 
gyorsan mozgó célokra való tüzelésben nem jártas és e tüzelés

*) 1895-ben, midőn a franciák Majungánál Madagaszkár szigetén partra 
szállottak, eléggé bebizonyult, hogy mily érezhető hátránnyal járnak e tekin
tetben tett elégtelen előkészületek. Még a németek kínai expedíciója alkal
mával is előfordult, — német forrás szerint — hogy lövegek mozdony nél
kül érkeztek Kelet-Ázsiába.
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pl. éjjeli torpedónaszádtámadás esetén, fényszórók és éjjeli (vilá
gított) irányzékok híján, csak sajnálatos baleseteket idézne elő. 
Végül az ilyen alkalmazásnak a szükségessége alig fog előfor
dulni, minthogy az ellenséges zömmel való találkozásnak — a 
föltevések szerint — nem szabad megesnie, a tábori lövegek 
különben is a zömben mi kárt sem ejtenének és a szállítóhajó
had kisebb vállalatok ellen kisérő hajóraj által meg van védve 
Az sem tanácsos továbbá, hogy a szállítmánybeli legénység oly 
hajón, mely a kiséreti kötelékbe tartozik, gépfegyvereket hasz
náljon.

27. sz. ábra.

ЧШ'

88. Lovak hajóraszállítása. Lovakat és egyéb állatokat 
a rakpartról vagy mólóról gyékényekkel befödött és magas kor
látokkal ellátott hidakon szállítanak a hajóra és vezetik állásaikra 
a kellő elővigyázatosság mellett, midőn is a korlátok oldalvást, 
esetleg fönt is sátorszövetekkel vagy pedig deszkafalakkal fődéi
nek be. Ha pedig az állatokat hidakon át nem lehet hajóra szál
lítani és mindenesetre ha a gőzhajók künn a réven horgonyoz
nak, akkor a szállítás úgynevezett mozgatható «Ióbox»-okban 
(mozgólóállások, 1. a 27. számú ábrát) vagy pedig széles has
hevederekkel eszközöltetik. Az utóbbi mód különösen csökönyös
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állatoknál a leggyorsabb. Az állatoknak a partról a horgonyzó 
kajókig való szállítása dereglyéken, chalandokon és burcsellákon 
(esetleg az utászcsapat áthajózó tagjain) történik.

89. A csapatok hajóraszállítása. Magának a csapatnak 
hajóraszállítása. mi utoljára, tehát az egész anyag és a lovak 
beszállítása után történik, nem ütközik nehézségekbe. A csapat 
hidakon át (esetleg csónakokban, melyeket részint a kisérő hajó
raj hajói állíthatnak ki) száll a hajókra, midőn is a legénységet 
a tisztek vezetik a kiutalt helyekre. A csapat a hajóraszállást elő
zőleg a hajón való magatartását illetőleg alaposan kioktatandó. 
Egyes emberek, kiket a rakodó tisztek pontos utasításokkal lát
tak el, mint útmutatók szerepelnek.

90. A rakodás és hajóraszállítás tartama. A külön
féle csapattestek hajóraszállításához szükséges idő tartama főleg 
a meglevő hajóraszállítási lehetőségek minőségétől, a kikötő
in idak számától stb. és a rendezés helyességétől függ. Hozzá
vetőleg kikötőhidanként 100 emberre 5 percet, egy lóra mintegy 
3—4 percet lehet számítani még akkor is, ha a hajóraszállítás 
mozgó lóállásokkal vagy heveder segélyével történik; 1 — 1 tábori 
lövegre vagy kocsira — beleszámítva a megrögzítésre (a hajón) 
szükséges időt — 10 perc esik.*)

A hajóraszállítás! nem szabad elhamarkodni, inkább valami
vel lassabban történjék, de rendszeresen, még pedig tekintettel 
arra, hogy majdan a partraszállás alkalmával a kirakodás* **) 
gyors és rendezett lehessen.

* Részletek a lovak hajóra szállítását, valamint a lovak táplálását a 
tengeri utazás előtt, alatt és után illetőleg, továbbá a hajón követendő bánás
módra nézve Kirsten Lukács szász királyi főhadnagynak «Pferde an Bord» 
című könyvecskéjében találhatók.

**) Németországnak Kínába irányított szállításainál (1900-ban) a zászló
aljaknak beszállása a partról közvetlenül a hajókra 1 — 1‘/a óráig tartott a 
podgyásszal együtt.

Ha a hajók a réven horgonyoznak (az utat odáig 20 perccel számítva) 
és elegendő számú szállitójáróművek a megszakítás nélküli hajóra szállítást 
biztosítják, (hajónként) 2 emelőművet feltételezve, Németországban a következő 
adatokkal számolnak:

két zászlóalj a hozzátartozó anyaggal 4 óra alatt;
két lovas század és anyagja kerek számmal 8 óra alatt;
két üteg és anyagja kerek számmal 15 óra alatt szállítható hajóra.
Az angoloknak a búr háború alatt egy esetben 220 lónak a réven időző 

hajókra való szállításához 7-/4 órára volt szükségük.
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91. Parancsnoklási viszonyok. Egy nagyméretű, a ten
geren túl menő katonai vállalat sikerével kapcsolatos kérdések 
legkényesebbjei és mondhatni legfontosabbjai közé tartozik annak 
vezetése, vagyis a parancsolási hatalom felosztása és a felelős
ségi körletek elhatárolása a közreműködő szárazföldi és tengeri 
haderők parancsnokai között. Teljesen világos és célirányos, min
den zavart kizáró rendelkezések e kérdés tekintetében igen nagy 
befolyást fognak gyakorolni a hadviselet sikerére; a vezetésre 
hivatottak mindenesetre kötelesek minden konkrét esetre külön 
rendelkezni és e mellett a végcélt mindig szem előtt tartani.

A fegyveres hatalom két részének egyértelmű, a közös 
célra irányított igyekezete, párosulva bajtársias és kötelesség
érzettől áthatott előzékenységgel, minden viszonyok között — még 
a legnehezebb és előre nem látott esetekben is - a helyes utat- 
módot meg fogja találni.

Általában a legtöbb államban, amelyek ilynemű vállalatok 
tekintetében gazdagabb tapasztalatokkal bírnak, azon elv érvé
nyes, hogy a parti vonal képezi egyszersmind az elválasztó vona
lat is a hadsereg és tengerészet parancsnoklási és felelősségi 
körleteire nézve.

Ezen elv általában épúgy az egész vállalat fővezetésére nézve 
érvényes, mint a hajóra- és partraszállás, továbbá a szállítás rész
leteinek végrehajtását illetőleg is.

A fővezetés tekintetében azonban különbséget kell tenni 
nagy expedíciók között, melyeket egy egész hadsereggel haj
tunk végre, azon feladattal, hogy a hadsereg a partraszállás után 
önállóan működjék, valamint oly míveletek között, melyeknek 
bizonyos, korlátolt feladok vannak kitűzve. Ezeknek célja például 
egy cselmozdulat lehet az ellenség országába, vagy az ellenség 
oldalába avagy hátába, minek végrehajtása alatt a működő csa
pat a tábori hadsereg főparancsnokságának alárendelve marad; 
ezen esetben innét adatnak ki az általános irányelvek a vállalat 
végrehajtására, a partraszállás helyére és a csapat további eljárá
sára nézve.

A két rész parancsnokainak szoros, céltudatos együttes 
eljárása mindkét esetben egyformán nélkülözhetetlen lesz. Csak
hogy az előbbi esetben a fővezetés elhatározásaiban még tágabb 
határok között mozoghat szabadon, miért is a két parancsnok 
parancsnoklási és felelősségi körleteinek elhatárolása még fon-
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tosabb, mint az utóbbiban. Hogy e két parancsnok között a 
minden körülmény között és az összes lehetséges, változó esé
lyekre nézve szükséges egyetértés feltétlenül biztosítva legyen, 
igen ajánlatos lesz a szárazföldi csapat parancsnokát a kisérő 
hajóhad parancsnokának vezérhajóján helyezni el. Az ellenséges 
tengeri haderők hirtelen és a szállítást veszélyező megjelenése, 
viharos időjárás fellépte, mely a partraszállást esetleg lehetetlenné 
teszi, utolsó már a tengeren vett hírek az ellenséges elhárító 
csapatok mozdulatairól vagy állásairól talán még az utazás alatt 
megkövetelik, hogy a partraszállás helyét vagy időpontját illető
leg kiadott intézkedések megváltoztassanak; ilyen esélyek, vala
mint kívánatosnak tetsző tüntetések elrendelése stb. a vállalatban 
résztvevő két rész parancsnokainak közvetlen szóbeli érintkezé
sét szükségessé teszik.

Viszont bizonyos kisebb méretű és meghatározott feladat 
végrehajtására elrendelt vállalatoknál a célnak megfelelőbb lesz, 
a csapatparancsnokot valamelyik szállítóhajón helyezni el a vég
ből, hogy mindég csapatainak közvetlen közelében legyen; így 
azon esetben is, ha a kisérő hajóhad harcba keveredik vagy 
ennek bármi más okból időlegesen el kell válnia a szállítmány
tól, a parancsnok csapatjával fog maradni.

A többi magasabb rangú parancsnokot törzskaruknak egy 
részével együtt leghelyesebb azon hadi járóművön helyezni el, 
mely a csapatjaikat szállító hajóoszlop élén van beosztva. Ezen 
elrendezésnek az az előnye, hogy a tengeri szállítmánynak útköz
ben való megtámadtatása esetén a kisérő hajóraj harca alatt az 
egyes oszlopok nem maradnak vezető nélkül és az illető tábor
nokok azon helyzetben vannak, hogy az adott esetben ezen 
hadihajók parancsnokainak tanácsát és tapasztalatát felhasznál
hatják.

A többi csapat-, osztály- és alosztályparancsnokok termé
szetesen elvből csapatjuknál maradnak.

A lehetőleg írásba foglalt utasításokat az egyes szállító
hajóknak menet közben tanúsítandó magatartását illetőleg, 
valamint a menet alatt bekövetkezhető esélyekre vonatkozó
lag az egyes hajókon beosztott kisérő hadtengerésztisztek kap
ják meg.

Ami a hajóra és partraszállás egyes részleteit illeti, e tekin
tetben általában szintén az eddig felállított alapelvhez kell ragasz-
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kodnunk, mely szerint a partvonal tekintendő egyszersmind a 
parancsnoklási körletek elválasztó vonalának is.*)

Amint azt már kiemeltük, ajánlatos lehet, ha a hajóraszál- 
lásnál, különösen ha ez falazott rakpartról vagy mólóról történik, a 
hajóraszállítási munkákat maga a beszállítandó csapat végzi, mert ily 
módon anyagának elhelyezését pontosan ismerni fogja. Azonban 
ezen munkák műszaki és tengerészt része és ha a beszállítás a 
réven horgonyzó hajóra történik, az egész hajóraszállási eljárás 
tengerésztisztek vezetésére bízandó. A kiszállítás (partraszállás) 
alkalmával, mely csak a legritkább esetekben fog falazott rak
partok vagy mólók mellett megtörténhetni, hanem többnyire 
nyilt partok mentén, esetleg kitéve a hullámjárásnak, a hullám
törésnek és áramlatoknak, legjobb esetben meg nem munkált 
partokkal biró öblökben fog végrehajtatni, az egész kiszállítást 
kell hogy tengerésztisztek vezessék a kisérő hajóraj parancsno
kának utasításai szerint. Ez annál inkább szükséges lesz, amennyi
ben háború vagy politikai feszültség idején a kiszállásra alkal
mas partrészek mentén kivetett tengeri aknák mindig feltételez
hetők, melyeket a szándékolt horgonyzó helyen előzőleg fel kell 
kutatni.

Azon pillanatban, melyben a csapat a csónakot vagy a 
kiszállításra szolgáló egyéb járóművet elhagyta, tehát partra lépett, 
az egész felelősség a csapat alkalmazását illetőleg a szárazföldi 
csapat parancsnokára háramlik át.

A hadihajóknak kiszállított partraszálló különítményei feletti 
rendelkezés azonban mindenkor a hadihajók parancsnokánál 
maradjon.

92. Szolgálatkezelés a hajón (szállítmányparancsnok, 
kisérőtengerésztiszt stb.). A hajón levő rangban legidősb katona- 
áilománybeli tiszt az illető hajón a szállítmányparancsnok. A szál
lítóhajókon őt illeti a csapat feletti hadműveleti parancsnokiás

*) A németeknek 1900. évi kínai expedíciója alatt, midőn nyilt, viha
ros réven, mértföldnyi távolságra a parttól kellett horgonyt vetni, a parancs
noklási körleteknek fent megbeszélt elhatárolása legjobb eredménnyel szol
gált zsinórmértékül.

Hasonlóan jártak el az amerikaiak Daiquiri és Siboney előtt Kuba 
szigetén.

Végül hangsúlyozzuk, hogy a japán hadsereg partraszállásai alkalmá
val a legutóbbi háborúban a fent tárgyalt eljárás a parancsnokiás megosztá
sát illetőleg a legpontosabban betartatott és teljesen megfelelt.
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is; ha a szállítás bármely okból hadihajókkal történnék, akkor e 
parancsnoklási jog a hadihajó parancsnokát illeti rendfokozatára 
való tekintet nélkül.

Minden szállítóhajóra beosztatik egy tengerésztiszt mint 
kisérő tengerésztiszt. Ez a szállítmányparancsnok tengerészeti 
tanácsadója, közvetítő közte és a hajó vezetője között, ő vezeti a 
jelzések (táviró) útján történő közlekedést, figyelemmel kiséri a 
hajóvezetést (melyet kereskedelmi kapitányok látnak el) és végül 
mint tengerészeti vezető szerepel a hajóra- és partraszállítási 
munkálatoknál. Ellenséges támadás vagy valamely hasonló katonai 
mívelet esetén, továbbá ha a hajót tűz, vizbeömlés stb. folytán 
veszély fenyegeti, köteles a hajó parancsnokságát átvenni. Hivatva 
van arra is, miszerint a meglevő hajóraszállitási eszközöket, a 
tűzveszély és vizbeömlés leküzdésére tett intézkedéseket, vala
mint a szállításra foganatosított előkészületeket felülvizsgálja. 
Gyakran szükséges lesz, hogy rendelkezésre álló tengerésztisztek 
híján egyes gőzhajókra a tartalékállományból vett tengerésztisztek 
osztassanak be, mint kisérő tengerésztisztek. Minden szállítóhajó
oszlop vezérhajójára azonban feltétlenül egy idősb, tapasztalt tiszt 
jusson, ki a törzstiszti vagy sorhajóhadnagyi rendfokozatot viseli.

Minden kisérő tengerésztiszt mellé elegendő számú kormá
nyos legénység osztandó be a jelzési őrszolgálat, valamint a 
jelzésekkel eszközölt közlekedés ellátására, úgyszintén lehetőleg 
egy matrózokból (tartalékosokból) álló kis munkás különítmény, mely 
a csónakok lebocsátásánál és egyéb tengerészies munkálatoknál 
közreműködik.

Huzamosb ideig tartó szállítások alkalmával a szállítmány
parancsnok többrendbeli nyomtatott és már a hajóraszállás előtt 
kidolgozott táblázattal láttatik el, mely őt a hajón folytatandó 
általános szolgálatkezelésről és az órarendről felvilágosítja. 
A legénységet ez iránt, valamint egyéb magatartásáról a hajón 
lehetőleg már a hajóraszállás előtt, mindenesetre azonban hajóra- 
jövetele után azonnal ki kell oktatni. Különösen a tűz és világí
tásról, hogy mely hajóhelyiségekben van megengedve a dohány
zás, valamely felriasztás, főleg tűzvész, vizbeömlés, hajótörés 
esetén tanúsítandó magatartásukról, továbbá a mentőöv haszná
latáról alapos útmutatásokban részesítendők. Megfelelő riadó
gyakorlatok lehetőleg nemsokára a hajórajövetel után ismétel
ten végrehajtandók. Általában — hadihajókon mindenesetre —
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az az elv áll fenn, hogy a tűzoltó- és egyéb biztosító munkákat 
csakis a hajószemélyzet végzi, a szállított legénységnek tehát a 
tűzvész színhelyét el kell hagynia.

A szállítmányparancsnok felvezetteti és kioktatja a szüksé
ges őröket (ahol a vizet kiosztják [kút], el nem zárt holmiknál, 
a lőszerkamráknál, éjjeli figyelőket).

Szállítógőzösökön a szállítmányparancsnok — a hajóvezető
séggel egyetértőleg és a felsőbb helyről jött utasítások értelmé
ben — ki fogja szabni az ember és állat számára naponta kiszol
gáltatandó vízadagokat és el fogja rendelni az időpontokat, 
mikor a főzés, az állatok itatása, a tisztogatás, a fekhelyiségek 
kiürítése, a mosás stb. végzendők.

A legénység elvileg meghagyandó kötelékeiben; erre már a 
fekhelyiségek elosztásánál tekintettel kell lenni. A szakaszok egyes 
rajait legjobb a hajón szokásos, többnyire 10 főből álló asztal- 
társaságokba (németül Back) egyesíteni, melyek étkezéseiket együt
tesen tartják.

Az utazás tartama irányadó lesz arra nézve, hogy mikép 
foglalkozzék a legénység az alatt. De még legrövidebb utazáson 
sem szabad elmulasztani, hogy az emberek magatartása partra
szálláskor, miről már a szárazföldön kioktattak, ismét iskolázás 
tárgyává tétessék. Rövidre szabott, sokszorosított írásba foglalt 
utasítások, melyekkel az altisztek látandók el, igen hasznosaknak 
fognak bizonyulni.

A legénység megfelelő foglalkoztatását és pedig mindenek 
előtt testgyakorlatokat, mint gyakorlatozást, tornázást, szabad- 
gyakorlatokat és efféléket nem szabad elmulasztani. Mert elte
kintve fegyelmi és egészségi szempontoktól, az embernek szel
lemi és testi foglalkoztatása, valamint a fegyelem feszes kezelése 
képezik a legjobb eszközöket a tengeri betegség ellen.

A fenyítő jog a hajón levő rangban legidősb (hadseregbeli 
vagy tengerész-) tisztet illeti meg. Hadihajókon a rögtönítélő 
eljárás kihirdetése mindenesetre a hajóparancsnok jogaihoz tar
tozik; a büntetés végrehajtása szintén az ő rendelkezése szerint 
történik. A szárazfölddel való közlekedés hádihajókon a hajó
parancsnok engedélyétől függ.

További határozmányok a csapatok magatartására nézve 
esetleg hadihajókon történő szállítások alatt a Szolgálati Szabály
zat a cs. és kir. hadtengerészet számára III. részében tártálmazvák.
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93. A szállítóflotta menete. A tengeri utazás megkez
désének időpontját a hajóraszállott csapatrészek rangban leg- 
idősb parancsnoka és a kisérő hajóraj parancsnoka egyetértőleg 
állapítják meg és azt a partraszállás helyén szándékolt megjele
nés időpontjára, valamint a tengeri utazás alatt várható hajózási 
(időjárási) viszonyokra való tekintettel fogják megállapítani.

A szállítóflotta alakzata a menet alatt attól fog függni, 
hogy hány hajóból áll. Ezen alakzat megállapítása a kisérő ten
geri haderők parancsnokának jogkörébe tartozik. Minthogy a ten
geri hajók vezetése kereskedelmi kapitányok kezében van, akik 
ugyan kitűnő általános hajózási tapasztalatokkal bírnak, azonban 
nincsenek iskolázva abban, hogy egy köteléken belül bizonyos 
helyzetet betartsanak, ennélfogva bonyolódott alakzatokat a menet 
alatt alkalmazni elvileg nem szabad.

így tehát menetalakzatul valamely szállítóflotta számára 
egyedül a nyomdokvonal alkalmatos. Ez azonban többrendbeli 
kényszerítő oknál fogva nehezen lehet 10, legfeljebb 15 hajónál 
hosszabb. Szükséges lesz tehát egy nagyobb szállítmányt több 
oszlopra osztani. E mellett kívánatos lesz, hogy a szállítóflotta 
együtt tartassák, minden oszlop élére egy hadi járóművet állítani. 
E célnak csekély katonai értékű hajók is megfelelnek, minthogy 
más feladatuk nincs, mint az oszlopot vezetni. Ezért helyét még 
azon esetben is, hogy a szállítmány megtámadtatnék, semmi szín 
alatt sem hagyhatja el, azonban egy elhárító harcban alkalmilag 
tüzérségével természetesen részt fog venni.

Az egyes oszlopok élhajói egyenlő magasságban menetelnek; 
ekkép lehetséges az egész szállítóflottát a tengernek egy kis terén 
együtt tartani, mi a kisérő hajóraj feladatát lényegesen megkönnyíti.

Mintegy 50-nél sokkal több hajó rendesen nem egyesít- 
tetik egy szállítmánnyá.*)

A kisérő hajóraj állása a szállító flottával szemben az előbbi
nek vezérparancsnoka által saját belátása szerint rendeltetik el; 
a kisérő hajók által elfoglalt állások gyakran a biztosított menet 
állásaival fognak megegyezni.

Nagyobb szállítmányok több szállító lépcsőre osztandók 
fel, melyek egymást nagyobb távolságra követik és amelyek 
mindegyike lehetőleg külön-külön kisérő hajóhaddal menetel.

*) Az utolsó háborúban egyes japán szállító lépcsőkben a hajók száma 
70-et ért el.

Tengerészet. 8
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A tengeri szállítmány sebessége a leglassúbb hajó sebes
sége szerint szabályoztatik, de ezt nem szabad egészen elérnie 
még pedig azért nem, hogy minden hajó egy csekély menet
sebességi fölösleg felett rendelkezzék az alakzatban fellépő apró 
szabálytalanságok kiegyenlítésére.

94. A partraszállás helye. Ha arról van szó, amint az 
nagyszabású tengeri szállítások esetén többnyire úgy van, hogy 
egy harcászati célú partraszállási műveletet az ellenség területén 
bevezessünk, akkor, mielőtt a vállalat megkezdődnék, egy meg
felelő partraszállási helyet kell kiválasztanunk. E célra csak a 
legritkább esetekben lehet egy kiépített, falazott rakpartokkal ellá
tott kikötőt kiszemelnünk. Mert nem csak az egész vállalat lehet 
csakis akkor eredményes, ha titokban tartjuk és meglepőleg 
lépünk fel, hanem különösen a partraszállás pontjának kiválasz
tása körül ugyanúgy kell eljárnunk. Ez azonban mozgalmas kikö
tőkben végrehajtott partraszállásoknál ki van zárva. Ennélfogva 
rendszerint csak nyílt partok, esetleg nyers partú öblök és révek 
fognak tekintetbe jöhetni.

A partraszállás helyének kiszemelésénél, midőn is kellő 
tekintettel kell lenni a szándékolt hadmívelet végcéljára és a mér
legelendő hadászati és harcászati mozzanatokra, a partmelléknek 
és a partvonalaknak, a határos parti vizeknek és a hátországnak 
természeti tulajdonságai lesznek mérvadók. Utóbbi adatok nagyobb 
része már a meglevő térképanyagból és az ország- és partleírási 
munkálatokból ismeretesek lesznek.

95. Szemrevételezés. Mindennek dacára egy konkrét eset
ben nélkülözhetetlen a szemrevételezés, melyet röviddel a míve- 
let előtt kell végrehajtani. Ennek mindenek előtt meg kell álla
pítania a szándékolt partraszállítási helyen és annak közelében 
fennálló katonai jelentőségű körülményeket, továbbá, hogy van
nak-e védelmi berendezkedések és hárítócsapatok ott és miből 
állnak azok, hogy a megközelítést veszélyeztetik-e kivetett ten
geri aknák, ki kell egészítenie a már meglevő adatokat a parti 
sávnak lehetőleg jellemző leírásávál; meg kell állapítania továbbá: 
a partszegélynek alkalmatosságát csónakok és partraszállító járó
művek kikötésére, az e tekintetben fennforgó akadályokat, a 
partnak és a legközelebbi hátvidéknek talajminőségét és magas
ságát tekintettel a kiszállított csapat felfejlődésének és előnyomu
lásának lehetőségére, a partraszállásra különösen alkalmas öblö
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két és pontokat, különös időjárási és apály-dagály tüneteket, 
szomszédos folyó- és csatornatorkolatokat, azoknak hajózható
ságát, meglevő telepeket, figyelőállomásokat, táviró- és távbeszélő
vezetékeket, jó ivóvizet nyújtó parti pontokat, amannak besze
rezhetőségét, esetleges adatokat műépítményekről és közlekedési 
berendezésekről és a többi. Ezen pontok jó része csak a meg
levő partleírási munkálatok és tengeri térképekből ismeretes ada
tok ellenőrzésére fog szorítkozni.

A katonai jelentőségű viszonyok megállapítása céljából bizo
nyos körülmények között szükséges lehet, hogy az erőszakos 
szemrevételezés, esetleg a figyelő állomások elfoglalása és más 
efféle alkalmaztassék. Minthogy ezáltal mindenesetre az ellen
ség figyelme különösen ezen vidékre fog tereltetni, tehát egy 
ilyen ténykedés csakis azon szemrevételezéssel köthető össze, 
mely a partraszálló míveleteket közvetlenül megelőzi, nehogy az 
ellenfélnek ideje maradjon erősítéseket előrevonni. Feltűnő szemre
vételezések különböző, a kiszállásra alkalmas parti pontokon, 
egyidejűleg végrehajtva a mívelet sikerét nagy mértékben elő- 
mozdítandják, mert ekkép az ellenfél a szándékolt kiszállás helyére 
nézve teljesen tájékozatlan marad.

96. A partraszállás helyének kiválasztása. A közvet
len kiszállás helyének végleges kiválasztása ép annyira fog függni 
annak katonai szempontból való alkalmatosságától, mint a ten- 
gerészitől. Minthogy tekintettel az előbbire, a partraszállásnak 
természetesen mennél szélesebb arcvonalban kell megtörténnie, 
ezért egy lehetőleg terjedelmes kiszállóhely kívánatos. Ez mindenek 
előtt a hajótüzérség hatáskörén belül feküdjék, hogy az ellenség
nek a szárazföld felől alkalmazott ellenvállalata megnehezíttessék. 
A hajóhad e célból azon helyzetben legyen, hogy a kiszállás 
helyéhez lehetőleg közel és a hosszantoztást megengedő állás
ban lehetőleg sokáig megmaradhasson; szükséges, hogy a csa
pat a hátvidék felé gyorsan kifejlődhessék és előrevonulhasson. 
Mindezen feltételek egy lapos, a hát terület felé lassan emelkedő 
partot követelnek meg, amelyen azonban előnyös, ha egyes 
kimagasló pontok a felderítést a szárazföld felé és a befészkelést 
megkönnyítik.

Tengerészeti szempontból első sorban szükséges, hogy a 
járt vízben se természetes, se mesterséges akadályok ne legye
nek. Horgonyzásra alkalmas tengerfenék és a tenger felé

8*
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fekvő szigetek vagy öblök által nyújtott védelem a hullámjárás 
ellen természetesen igen kívánatos kellékek. Nagy különbség a 
dagály és az apály vízállása között, mely számos óceáni parton 
sok méterre rúg, nem előnyös a partraszállásra nézve. (Lapos 
partokon apály idején gyakran a part sok mértföldnyi szélesség
ben szárazon fekszik, ahol pedig midőn dagály van még meg
lehetősen mélyen járó hajók is közlekedhetnek.) Meredek pártok 
annyiban előnyösebbek, amennyiben — eltekintve az esetleg beáll
ható veszélyes hullámtöréstől — a csónakok és egyéb kiszál
lítási eszközök közeibe jutását többnyire megengedik, sőt oly
kor közvetlen kikötésüket is, ami a partraszállítás lefolyását lénye
gesen megkönnyíti és megegyszerűsíti. Igaz ugyan, hogy a magas 
hátterület, mely nem ritkán egy sok méter magas tereplépcsővel 
kezdődik, lovak és járóművek továbbítását, talán már partraszál- 
lításukat is gyakran kérdésessé vagy lehetetlenné fogja tenni.

A fentebb kívánatosnak jelzett lapos part tengerészies szem
pontból ítélve tehát azon nehézséggel jár, hogy a mélységek igen 
lassan sekélyesednek, minek következtében a csónakok már 
messze a parttól megfeneklenek, tehát az anyag és esetleg a 
lovak kiszállításához igen hosszú s ennélfogva kevés terhet bíró 
kikötőhidakat (bürüket) kell építeni (a legénység a csónakokból 
kiszállva a partig gázolhat).

Hogy több súly tulajdonítandó-e a kiszálló hely tengerészies 
vagy katonai előnyeinek, ez az aktuális viszonyoktól függ. Leg
helyesebb lesz, a különféle követelmények között kompromisszu
mot*) alkotni.

*) Az 1904/05-iki orosz-japán háború idevágó viszonyai a következők 
voltak:

A japánok partraszállására nézve a koreai és a mandsuriai part jöhe
tett számításba. Az előbbin jobb kikötők vannak, de távolságuk a felvonulás 
vonalától túl nagy. Ennélfogva ezen kikötők csak a háború első fázisában 
használtattak. A Liao-ho torkolatának közelében fekvő parti pontok (Inkou) 
harcászati és hadászati szempontból — az orosz hajóhad megbénítása után 
— ugyan eszményiesen előnyös partraszálló helyek lettek volna, azonban a 
part minősége miatt nem jöhettek számításba nagyobbszerű partraszállások 
végrehajtására; a partokat ugyanis hosszú időn át jég torlaszolja el, tavasszal 
ár alatt vannak, nyáron pedig erdőszerű kukoricával födvék. Ennélfogva, 
miután az orosz hajóhad cselekvésre képtelenné vált, a japán hadvezetőség a 
nagyszabású partraszállás végrehajtására, a koreai öböl egy pontját (Pitsevo) 
szemelte ki, amelynek még az az előnye is megvolt, hogy a Blonde szigeteken 
levő ideiglenes japán hajóhadalap egészen közel (43 teng. mfdnyire) volt hozzá.
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97. A kiszállítás időpontja. Ez természetesen első sor
ban az éppen fennálló viszonyoktól függ. Általában legelőnyö
sebbnek látszik, a partraszállítást korán reggel, még a reggszür- 
kület előtt megkezdeni, minthogy ekkép a szállító hajóraj közel- 
gését és a partraszállás előkészületeit még legtovább lehet eltitkolni 
az ellenség előtt. Természetesen ennek megfelelőleg kell az elin
dulás időpontját a beszállás kikötőjéből megválasztani.

98. Intézkedések a partraszállításra. A partraszállítást 
szabályozó tengerészies irányú intézkedések ki fognak terjedni: 
a horgonyzóhelyek (esetleg kikötőhelyek) kiutalására az egyes 
szállítóhajók részére, a hadihajók, a kisérő hajóhad felállítására 
a kiszállítás előtt és alatt, a kiszállító eszközök (csónakok, cha- 
landok, gőzbárkák stb.) elosztására, a kiszállásnál igénybe veendő 
parti pontoknak, esetleg kiszálló bürük vagy parti hidaknak kiuta
lására. Arról is kell gondoskodni, hogy a tengeri biztosító és 
hírszerző szolgálat megfelelő váltakozással ellátassék.

Maga a partraszállás kifejezetten az egész vállalatnak gyenge
ség! mozzanatát képezi. Mert a csónakok és a beléjök zsúfolt 
legénységi osztagok az esetleg a parton leselkedő hárító csa
patok számára kitűnő célokat szolgáltatnak. Emezek tüzét a csó
nakokban felállított lövegekkel hatásosan viszonozni alig lehet. 
Az időzés az ingó csónakokban és a kiszállás ezekből a legény
ség legnagyobb része számára szokatlan, miért is esetleg nyug
talanságot kelthet. A mívelet sikerülése érdekében feltétlenül ipar
kodni kell tehát, hogy ezen időszak lehetőleg megrövidíttessék. 
Ez akkép érhető el legkönnyebben, hogy a szállítóhajók lehetőleg 
megközelítik a part vonalát és a partraszállítás lehetőleg széles 
arcvonalban hajtatik végre. Ily eljárás mellett nem csak az egész 
kiszállás ideje lényegesen megrövidül, hanem az egyik vagy másik 
osztagnak még leginkább sikerülhet, hogy befészkelje magát és 
oldalzó előnyomulás által a saját szomszédosztagokon segítsen, 
végül pedig egy támpontot nyerjen a további kifejlődés, számára.

99. Horgonyzó helyek. A szállítóhajók horgonyzó helyei
nek elosztásánál a partraszállás eme módjával számolni kell; 
általában akkép eszközlendő, hogy a lehetőleg sima, gyors partra
szállást biztosítsa. Minthogy a csapatok közül a gyalogság szál
líttat! к legelőbb partra, azon hajók, melyek e fegyvernemet szál
lítják, a kiszálló partrészhez legközelebb helyezendők el. Azután 
rendszerint lovasság következik, erre tüzérség és végül a vonat.
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Mivel az egyes szállítóhajóknak elég távol kell egymástól feküd
ni ók, hogy bármely szélirány mellett is a szomszédhajóktól szaba
don foroghassanak (a horgony körül), ennélfogva a hajóknak 
több sorban kell horgonyt vetniök. A horgonyzó helyeknek 
előreküldött torpedónaszádok által kivetett bóják és más effélék 
segélyével való megjelelőse, esetleg kívánatos lehet; tervbe vehető 
továbbá a szállítóhajók horgonyzó helyeinek felcserélése is akkép, 
hogy azon hajók, melyek csapataikat és anyagukat már kiszállí
tották, távolabb fekvő helyekre mennek és kedvezőbb horgonyzó 
helyüket a többi hajók kirakodása végett elhagyják.

A kisérő hajóhadhoz tartozó hadihajók akkép állítandók 
fel, hogy lövegeikkel a partraszállítás helyét és annak legköze
lebbi hátterületét lehetőleg oldalzótűz alá vehessék, másrészt 
azonban egy esetleges, a tengerrel jövő ellenséges támadással is 
azonnal szembeszállhassanak.

100. A hadihajók partraszálló különítményei. Ha a
partraszállás helye az ellenséges hárító csapatoktól meg van tisz
títva, akkor esetleg mint elsők a hadihajók partraszálló külö
nítményei szállíthatók ki; ezek a hajószemélyzeteknek mintegy 
1/5—Vi-éből állnak, 2—2 partraszálló löveggel, s 1—1 lőszerpótló és 
egészségügyi osztaggal egészíttetnek ki és hosszas gyakorlatozás 
folytán a partraszálló míveletekben járatosak. Feladatuk egy előre
tolt, a csapat kifejlődését előmozdító, lehetőleg a hátterület felett is 
részben uralkodó állást gyorsan elfoglalni s azt megtartani.

Itt rá kell mutatnunk arra, hogy a hajószemélyzet a partra
szálló különítmény kiszállása által l/6—x/* részét veszti el, tehát 
lényegesen meggyöngül. Ha tehát ezen különítmény, mely a 
szárazföldre szállott első lépcsőt képezi, miért is az esetleg ott 
lévő ellenséges védő csapatok legerélyesebb támadásának van 
kitéve, nagy veszteségeket szenvedve, akkor ez a hajószemély
zeteknek tehát a hadihajók harci értékénél is maradandó, az 
egész háború tartamára pótolhatatlan csökkenését idézné elő, 
minthogy ily legénységi veszteségek pótlására megfelelő tarta
léklegénységek nem állnak rendelkezésre. Ajánlatos volna tehát, 
ha a partraszálló fél e hátrányt valamely megfelelő rendsza
bállyal*) ellensúlyozná. Mindenesetre azonban, mielőtt a hadi-

*) Japánország az 1904/05. évi hadjáratban végrehajtott nagyszabású 
csapatkiszállításokra nézve akkép gondoskodok, hogy egy több mint 1000 fő 
erejű külön tengerészeti partraszálló testet állított össze egy sorhajókapitány
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hajók partraszálló különítményei a szárazföldre lépnének, az 
összes tekintetbe jövő körülmények alapján komolyan megfonto
landó, vájjon az esetleg még bekövetkezhető hajóhadharcra való 
tekintettel a személyzeteknek ilymérvű gyengítése, mely a hajó
had létét esetleg eldönti, kockáztatható-e.

101. A partraszállás helyének előkészítése (bíirük 
és hidak). A tengerészeti partraszálló különítménnyel lehetőleg 
egyidejűleg a műszaki csapatokból vett osztagok is a partra szál
líttatnak, melyek a tengerészlegénységgel egyetemben a partra
szállás helyét előkészítik és ha szükséges megfelelő partraszálló 
bürüket vagy hidakat építenek. Mint ilyenek első sorban a had

parancsnoksága alatt. E csapat naponta végrehajtott partraszálló és harctéri 
gyakorlatok, meredek hegylejtőknek hegyiágyúkkal való megmászása és hasonló 
gyakorlatok által feladatára alaposan előkészült és megedződött volt. A nagy 
kiszállások megkezdése előtt két segédcirkálón helyezték el és a hajóhad
parancsnoknak mint hajóhad partraszálló testet rendelkezésére bocsátották. 
E testhez а VII. hajóosztagból összeállított partraszálló tüzérosztagot csa
toltak. A partraszálló test feladata volt, nagyobbmérvű partraszállásoknál 
mint első lépcső a partra szállani és az előlfekvő állásokat megszállani. Az 
általános csapatkiszállítás csak akkor kezdődött, midőn ama állások elfogla
lása a japán lobogó kitűzése által jeleztetett. Az első kiszállított osztagok köte
lessége volt a partraszállótest állásait azonnal megszállani, minekutána emez 
haladék nélkül a hajókra rendeltetett. Ily előkészületeket csakis oly hadten
gerészetek tehetnek, melyek bőséges legénységi állomány felett rendelkeznek.
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tengerészet partraszálló különítményei számára rendszeresített bü- 
rük és hidak jönnek tekintetbe, melyek azonban — különösen ottan, 
hol hosszabb hidak szükségesek — nagyobb, esetleg rögtönzött 
hidak által egészítendők ki, illetve pótlandók. A partnak és a ten
gerfenéknek minősége a partraszállás helyén mérvadó e hidak 
szerkesztésére nézve, lényeges föltétel tehát ezen adatoknak pon
tos ismerete, az előkészületek csak ennek alapján lesznek megfelelők.

Tekintetbe kell venni emellett mindig, hogy a hullámjárás 
a partraszálló hidakat s efféléket könnyen elrombolhatja, minthogy 
még látszólag nem erős hullámcsapás is cölöpöket és pilléreket 
feldönthet, hajóhidakat elrombolhat. Végül ily partraszállöhidak 
építésénél számítani kell a vízszíntjének különböző magasságával 
apály illetőleg dagály idején. Mindenesetre e kiszálló hidaknak 
sem hosszával, sem számával nem szabad takarékoskodni, hogy 
a gyors kiszállítás biztosíttassák*) (I. a 28a. számú ábrát).

102. A legénység partraszállítása. A legénység kiszál
lítása fegyverével, szerelvényével és málhájával együtt, ha a gőz
hajók nem köthetnek ki közvetlenül a part mentén, csónakokban, 
{halandókban vagy anyagszállító burcsellákban, esetleg külön 
harácsolt tájszokásos járóművekben történik, melyek a hajó oldal
lépcsőinek lábánál kötnek ki. A kiszállításnál igénybe vétetnek 
úgy a szállító gőzhajók, mint a kisérő hajóraj (1. a 38. pontot)

*) A japánok a Koreában 1904-ben végrehajtott nagyszabású csapat
kiszállításoknál partraszálló hidakul oly szerkezetet alkalmaztak, amely az 
apály-dagály dacára (e kettő közötti különbség ott 7 métert is elér) is foly
tonosan használható volt; fából ácsolt és csónakok által hordozott kiszálló 
biirük a parttól oly távolságra horgonyoztattak el, hogy még legmélyebb 
apály esetén is úsztak. E bürük állítólag 150 m. hosszúak voltak; e hosz- 
szúság elegendő volt, hogy több csapatszállító csónak és kirakó dereglye egy
idejűleg kiüríttessék. E bürüket a szárazfölddel 100 méterig hosszú fahidak 
kötötték össze. A fahidakat csónakok hordozták, melyek apály idején részint 
az iszapon feneklettek, dagálykor azonban megint a vízen úsztak.

A franciák az 1895. évi madagascari expedíció alkalmával a tengeré
szeti hatóság egy téves közlése alapján feltételezték, hogy a majungai rév
ben fából építendő kiszálló móló 160 méternyire fog a tengerbe nyúlni, ami 
a szállítóhajók közvetlen kikötését e móló mentén meg fogja engedni és a 
kirakodás munkáit tetemesen megegyszerűsítendi. A híd építése folyamán 
azonban a várt korálos fenék helyett mozgó homokot találtak, úgy hogy a 
móló építését oly vízmélységben kellett beszüntetni, amely alig engedte meg 
megrakott burcsellák kikötését. Ennek következménye az anyagkiszállítások
nak roppant nagy késleltetése volt, mi sok nélkülözést rótt a kiszállított csapa
tokra. Szintén nagy nehézségekkel kellett a franciáknak Sfax (Tunis 1881)
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hajóinak összes csónakjai és gőzbárkái. A szállító, gőzhajók e 
célból a beszállás kikötőjében lehetőleg sok csónakkal s ha 
lehet 1—1 gőzcsónakkal is felszerelendők. A chalandok — 
ezek külön a csapatszállítás céljaira épült, sekély járatú, vas
ból készült járóművek, melyekbe mintegy 60 ember, illetve 
7 ló fér be — a beszállás kikötőjében vétetnek fel a szállító
gőzösökre és a kiszállítás kezdete előtt a vízbe bocsáttatnak. 
A nagyobb méretű chalandok (melyek 100 embert fogad
hatnak be) több részből állanak és széjjelszedhetők (de akkor 
lószállításra nem alkalmasak); ezeket használat előtt, miután a 
részek a vízbe bocsáttattak, a vízben összeillesztik. Burcsellákat, 
melyek különösen anyag és kocsik (Iövegek) kiszállítására igen 
alkalmatosak, ha a helyszínen nem harácsolhatok, hazulról kell 
vontatva hozni, mit — ha az időjárás nem túl rossz — külön 
vontatógőzösök végezhetnek. Mennél sekélyebben járnak a kiszál
lításra használt járóművek, annál alkalmatosabbak-e célra, mint
hogy lapos járóművekkel közelebb lehet jutni a partszegélyhez, 
illetőleg a szükségelt kiszálló hidak rövidebbek lehetnek.*)

Úgy a chalandokat, mint a kiszállításnál használt csónakokat 
a partraszállítás alkalmával a hadihajók gőzbárkái vontatják a 
kiszállító helyekhez (286 számú ábra). Némelykor vontató járó
művek szolgálnak e célra.

elleni támadásuk alkalmával megküzdeniük, minthogy az igen lassan emel
kedő tengerfenék a csapatokkal megrakott csónakok közelebb jutását a szán
dékolt kiszálló helyen már igen nagy távolságra a parttól lehetetlenné tette. 
Ők akkép segítettek magukon, hogy az ott levő hat vértes hajó árbócozatá- 
ból (az árbócderekak és a vitorlafákból) erős tutajokat építettek, ezeket egyen
ként rendeltetési helyükre vontatták, egymásmögé kötötték s végül a part 
felé fordított keskeny oldalaikkal lehetőleg sekély vízben mereven elhorgo
nyozták. Ily módon egy úszó tutajhíd keletkezett, melynek a tenger felé eső 
végén csónakok és effélék kiköthettek.

*) Az angol csapatkiszállítások alkalmával olykor redőzött csónakokat 
(collapsing boats) használtak; ezek összehajtható csónakok, melyeknek könnyű 
vázát erős, vízálló vászon födi be. Előnyük a csekély súly és hogy könnyen 
elrakhatók kis űrméretű helyiségekbe.

Oroszország széjjelszedhető acél burcsellákat használ, 18 m hosszal, 
3*/s m szélességgel és 1 m mélységgel, melyekbe 200 embert, ennek meg
felelő számú lovat vagy egy teljes löveget lehet elhelyezni.

A japánok nagyobb szabású partraszállásaiknál a hadihajók és szállító- 
gőzhajók csónakain kívül hullámtörő csónakokat is alkalmaztak, amilyenek 
hazájukban használatosak; férőhelyük 50 ember.
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Az ilyenkor alkalmazott járóművek kormányos és kezelő 
legénységét — 2—4 embert csónakonként — a hadtengerészet 
rendeli ki.

Ha lehetetlen volna a csónakokkal a kiszálló hidakig vagy 
valamely alkalmas parti pontig jutni, akkor a legénység esetleg 
kénytelen lesz a csónakokból kiugrálni és a partig gázolni.

Oly partokon, melyek erős hullámtörésnek vannak kitéve, 
a partraszállás alkalmával tengerész műszaki szempontból külö
nösen nagy nehézségekkel kell megküzdeni; ily esetekben táj
szokásos járóművek használatbavétele gyakran elkerülhetetlen.*)

A szállítóhajók és a kiszállóhelyek közti egész csónakköz
lekedés vezetésére rendszerint egy tengerész törzstiszt rendelte 
tik ki, ki mellé a szükséges tengerészeti közegek beosztatnak. 
A kiszállítás tartamára neki vannak alárendelve az összes rendel
kezésre álló kiszállító eszközök (csónakok, gőzbárkák, chalandok, 
anyagszállító burcsellák stb.). Tartózkodási helyét lehetőleg a 
kiszállóhely közepén választja. A kiszállítás összes munkái egy 
pontosan szerkesztett terv szerint hajtandók végre, melyet előző
leg a tengeri és szárazföldi haderők parancsnokai állapítanak 
meg legszorosabb egyetértéssel. Kis méretű vázlatok a mívelet 
sima lebonyolítását lényegesen előmozdítandják.

A kiszállóhely és az egyes kötelékek gyülekező helyei, vala
mint a különféle anyagok és készletek gyűjtőhelyei a szárazföl
dön lobogók vagy egyéb jól látható jelekkel jelezvék.

*) Fletcher H. J. sorhajókapitány a zulu-háború folyamán végrehajtott 
angol partraszállásról a következőket jelenti:

«Később azon feladat előtt állottunk, hogy a zulupart mentén, hot 
széltében-hosszában semmi sincs, ami egy kikötőhöz vagy legalább egy védett 
helyhez hasonlítana, egy partraszálló helyet alkossunk.

A választás egy Dunford nevű helyiségre esett, hol a part fövényes és 
a tenger felé fekvő szirtektől mentes, azonban a Délindiai Óceánból jövő
szelek és hullámok erejének teljesen ki téve volt.

Külön burcsellák szereztettek be, még pedig erős szerkezetű hullám
törő csónakok, amilyenek az ottani partokat kisérő hullámtöréses vízsáv átha- 
józására használatosak; felfogadtattak a hozzávaló emberek is, akik a veszé
lyes keletafrikai toriatokon hosszú időn át tapasztalatokat szereztek volt.

A csónakok orrára és tatjára erős fakölöncök erősítettek, amelyeken 
a vezetőkötelek füzeitek át.

Azon helytől, hol a hullámok megtörtek, a tenger felé 3 horgony vet
tetett ki. Ezen horgonyoktól erős vezetőkötelek futottak a partig, hol homok
horgonyokkal erősítettek meg, melyeket a legmagasabb dagály határa felett 
mélyen beástak. A vezetőköteleket közvetlenül a tenger felé vetett horgonyo
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103. A lovak partraszállítása. A lovakat hevederek 
segélyével szállítják ki a chalandokba; esetleg mozgó lóállások 
is használhatók e czélra. (Részletekre nézve 1. a 71. számú szol
gálati könyvet: «Vorschrift für den Gebrauch der Chalands»). 
Ha ki van zárva, hogy a csónakok egy megfelelő hídon kiköt
hessenek, akkor talán az egyetlen módja a lovak kiszállításának 
az lesz, hogy őket a hajóról egyenesen a vízbe eresztik s ott a 
hevedert leveszik róluk, mire aztán úszva kell a partot elérniök.*) 
(A vágómarhát rendesen egy, a szarvak körül tekert kötélen húz
zák fel).

104. Az anyag partraszállítása. Az anyagnak a hajóról 
ki- és a partra való szállítására, mi nem igen történhetik meg 
előbb, mintsem a csapat a szárazföldön szilárd állást foglalt s 
megfelelő tért nyert volna, a hadtengerészet esetleges munka
osztagain kívül a harcoló szárazföldi csapatok osztagai is alkal
mazandók lesznek, mivelhogy a vonatcsapat erre nem elég és 
saját anyagának (lovak, járóművek) kiszállításával igénybe van 
véve. Hivatásos rakodó embereket és bérelt munkásokat nem lehet 
mindig kapni és alkalmazásuk katonai szempontból nem is min
dig ajánlatos.**) Elvileg az sem engedhető meg, hogy ily mun
kákat lábbadozók és kevésbé alkalmasok végezzenek.

105. A partraszállás helyét azonnal el kell hagyni. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a partraszállítás sima lebonyolítására
kon belől bóják tartották a víz fölé és a megrakott burcsellákat gőzvontatók 
ide kozták; itt a burcsellák a vezetőköteleket felvették, átfűzték az e célra 
szolgáló kukákon és azok mentén a partig húzták magokat, hol készen álló 
munkás osztagok a burcsellákat kiürítették.

A szállítóhajók körülbelül 1 — 1V2 tengeri mértföldnyire a parttól hor
gonyoztak, azonban ha erős hullámjárás állott be, kénytelenek voltak a hor
gonyokat felszedni és a nyílt tenger felé eltávolodni. Ily úton-módon nagy- 
mennyiségű utánpótlási anyagot szállítottak a partra, amint hogy a hadsereg 
betegei is így szállíttattak a hajókra vissza. Ezen berendezés tényleges ered
ménye az volt, hogy a hadmíveleti alap Durbantól kevés mértföldnyire a 
hadseregtől előre vonatott».

*) Az északamerikai Egyesült-Államok Kuba elleni vállalatánál ily módon 
szállíttattak partra minden baj nélkül az összes lovak.

**) Japán a Kína elleni háborúban (1894) felbérelt kulikkal rossz tapasz
talatokat szerzett. Ennélfogva a háború után saját országában egy katonai 
munkás testületet állított fel, mely ugyan főleg a vonatszolgálatban volt alkal
mazva, azonban a nehéz partraszállító munkáknál is jó szolgálatokat tett. 
E testület oly emberekből állott, melyek a testnagyság legkisebb mértékét 
nem ütötték meg, azonban más fogyatkozásuk nem volt.
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nézve különösen fontos, miszerint az összes partraszállított legény
ségi osztagok a kiszállóhelyet azonnal elhagyják, ekkép helyet 
csinálva a parton a következő csapatoknak. A gyülekezés egy
előre kisebb osztagokban, még szakaszonként is, történjék, míg 
nagyobb testek gyülekeztetése a szárazföldön beljebb hajtandó 
végre. Ugyanez érvényes a kiszállított lovakra nézve és értelem- 
szerűleg a kiszállított anyagra nézve is. Különösen utóbbi tekin
tetében teljes eréllyel oda kell hatni, hogy a partra szállított kész
letek azonnal elhordassanak a kiszállás helyéről és már előzőleg 
megjelölt, a szárazföldön beljebb fekvő helyeken — minden 
anyagfajta külön-külön — összegyüjtessék és raktároltassék.

106. A partraszállás tartama. Az összes említett ténye
zők figyelembevétele esetén a kiszállítás tartama az elérhető 
minimumra fog csökkenni. A csónakok megtelítése legénységgel 
fennakadás nélkül folyik a hajó oldallépcsőin; egy lónak átra
kása a hajóról a chalandba heveder segélyével a kezelők némi 
gyakorlata mellett mintegy 3—4 percet vesz igénybe. A kiszállítás 
időtartama mindenesetre első sorban a hajók és a part távolsá
gától és a kiszállítás helyén talált helyi és időjárási viszonyoktól 
fog függni. Ennélfogva az időtartam előzetes kiszámításához csak 
oly számok nyújthatók, melyek mint hozzávetőleges értékek tág 
határok között mozognak.*)

Külön e célra rendezett gyakorlatok lehetőleg harcszerű 
feltételek és a legváltozatosabb parti, szállítási és hullámjárási 
viszonyok mellett oly tapasztalatokat fognak eredményezni, melyek 
egy előzetesen eszközölt hozzávetőleges számításnak megbíz
ható alapul szolgálhatnak.**)

*) Mint különösen gyorsan sikerült kiszállítások felemlíthetek 18.000 
főnyi angol csapat partraszállítása Amerikában Lord Cochrane alatt 5 órán 
belül, továbbá az angol csapatkiszállítás a krimi háborúban, mely 11 óra 
alatt 45.000 embert, 83 löveget és nehány száz lovat helyezett a partra.

**) A nagy japán csapatkiszállításokról sajnosán nem bírunk részletes 
számadatokat. A 2-ik hadsereg első szállítmányának (49 szállítóhajó) partra- 
szállítása az összes hozzátartozó anyaggal együtt, felette kedvezőtlen parti és 
időjárási viszonyok között mintegy 8 napot vett igénybe, midőn is majdnem 
kizárólag a hadihajók csónakai használtattak a kiszállításnál. A második szál
lítmány, mely 70 gőzhajóra volt rakva, nagy nehézségek leküzdésével május 
hó 17-től május hó 31-éig szállt a partra, míg a harmadik szállítmány kiszál
lítása, mely főleg a vonatot, a pótszemélyzetet, eleséget, lőszeroszlopokat, 
tábori kórházakat stb. vitte magával, május 30-ától egész junius 14-éig tartott,, 
mert magas hullámjárás miatt több napon át szünetelnie kellett.
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107. Általános eljárás partraszálló műveletek végre
hajtásánál. Egy nagyszabású partraszálló művelet végrehajtá
sának általános lefolyása körülbelül a következő lesz:

Nehány gyorsan futó járómű, torpedójárómű és esetleg 
torpedónaszád is a kiszálló hely szemrevételezése céljából előre 
mennek és mindenekelőtt arról is megyőződnek, vájjon a part
menti vizekben vetett-e az ellenség aknákat. Evvel tüntető szemre
vételezések is egybeköthetők. Ezalatt a beszálló kikötőben meg
történnek a hajóraszállásra vonatkozó előkészületek, melyeknek 
befejeztével maga a hajóraszállás végrehajtatik; a szemrevételezők 
megteszik jelentésöket. A pontosan meghatározott kiszállóhely 
megválasztása után, mely szigorúan titokban tartandó és az alpa- 
rancsnokoknak is csak mint zárt, a tengerre kiérve felbontandó 
parancs adandó át, egyes torpedónaszád csoportok és aknakereső 
csoportok akkép indulnak el az illető vizek felé, hogy azokat 
még a szállítmány beérkezte előtt esetleg kivetett aknák után 
átkutathassák, ha ugyan általában számítani kell ezeknek létezé
sével. E csoportok, ha szükségesnek látszik, a szállítóhajók hor
gonyzó helyeit is megfelelőleg megjelölik. A hajóhad megérke
zése után, ha nem kell számítani egy ellenséges ellenmívelettel 
a szárazföldön és ha szükségesnek, illetőleg célnak megfelelőnek 
mutatkozik, azonnal partra szállnak a kisérő hajóraj hadihajóinak 
partraszálló különítményei. Ezek alkalmatos, az elől fekvő terepen 
uralkodó helyzetekbe előnyomulnak, hol állást foglalnak. Ha a 
szárazföldön ellenséges hárító csapatok volnának, akkor azok 
elébb a hajótüzérség hathatós tüzével elüzendők; e célból a 
hadihajóknak lehetőleg oldalzó helyzetekbe kell vonulniok. A 
matrózkülönítmények partraszállítása csak akkor kezdendő meg, 
midőn a szárazföldön folyó tüzelés elhallgatása már kierőszakoltatott.

Mihelyest a partraszálló különítmény az előbb említett hely
zeteket elfoglalta, megkezdődik a csapatok kiszállítása. A hadi
hajók már elébb, t. i. különítményeik kiszállítása után, összes 
evezős csónakaikat és gőzbárkáikat a partraszálló parancsnokság 
rendelkezésére bocsátották, amely eme járóműveket, valamint a 
szállítóhajók csónakjait és chalandjait és az esetleg rendelkezésre álló 
egyéb partraszállító eszközöket az egyes hajók számára kiutalja.

A partraszálló parancsnokság — a kisérőhajóraj parancs
noka által kirendelt tengerész törzstiszt — elfoglalja előzetesen 
tudomásul adott helyét a parton.
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Ezután egy utászosztag szállíttatik a partra, mely tengerész
legénységgel együttesen a kiszálló helyeket, különösen a lovak 
és anyagok számára kijelölteket előkészíti. Most megkezdődik a 
csapatok kiszállítása. Legelébb az elővédként beosztott gyalog
ság száll a partra. Amilyen gyorsan csak lehet, elfoglalja a hadi
hajók partraszálló különítményeinek állásait. A tábori tüzérség
nek egy eléggé erős osztagja szintén minél elébb a partra szál
líttatik, hogy a tengerész különítmények lövegállásaiba bevonul
jon. A hadihajók partraszálló különítményei ezután hajóikra 
visszaszállítandók. Ezalatt a csapatok kiszállítása tovább folyt. 
Azon csónakok, melyek minden egyes gőzhajónak rendelkezé
sére bocsáttattak, e hajók oldallépcsőinél kikötnek. A szállítmány
beli legénység fegyverekkel, szerelvényével és málhájával osz
tagonként beszáll a csónakokba. A fegyverek, hogy balesetek 
elkerültessenek, mindenesetre csak a parton töltendők meg. Gőz
bárkák a csónakokat a kiszállóhelyhez vontatják. A csapatok a 
csónakokat, mihelyest a kiszálló helyhez (hídhoz) értek, azonnal 
de feltétlenül nyugodtan és a csónakparancsnok utasításai szerint 
hagyják el. Ha alacsony vízállás miatt a csónakok nem juthatnak 
egészen a partig, vagy egy kiszálló hídig, akkor a csapatnak, a 
csónakok megfeneklése után, a vízbe kell ugornia és gázölva 
kell a partot elérnie.*)

A gyalogság után a lovasság és a tüzérség kiszállítása 
kerül sorra. A sorrendet, illetőleg .megfelelő részletes határozvá- 
nyokat a kiszállítási intézkedéseknek kell tartalmazniok.

Ezalatt már a partraszállított csapatnak további előnyomu
lása is elrendeltetett és lehetőleg az összes magaslatok, melyek 
a kiszállás helyének közvetlen környékén uralkodnak, megszállattak.

A felderítés céljából kerékpárosok, motorkerékpárosok és 
lovasjárőrök előre küldettek. A csapatparancsnok partra szállott 
és elrendeli a további előnyomulásokat. Ezután a nagy málha és 
a vonat kiszállítása következik, mi célból esetleg a partraszállítást 
megkönnyítő nagyobbmérvű berendezések a parton kiépítendők.

*) A pitsevói partraszállításnál a japán kiszállító csónakok már 1000 
méternyire a parttól megfeneklettek; a csapatok kénytelenek voltak, helyen
ként mellig a vízben, a partig gázolni. Szintúgy a tábori tüzérségi anyagnak 
egyrészét szétszedett állapotban kellett csónakokból á partra hordani, míglen 
nem sikerült ott egy hordképes kiszálló hidat építeni, mely nehéz anyag és 
lövegek kiszállítására alkalmatos volt.
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Összeütközésre nagyobb ellenséges csapattestekkel rende
sen csak nagyobb távolságra a kiszállás helyétől fog sor kerülni, 
minthogy az ellenfél hárító csapatait egy messzebb bent fekvő 
ponton fogja készenlétben tartani, ahonnét azokat az épen veszé
lyeztetett parti pontra irányíthatja. Hogy mily nagy hasznot hajt
hat tehát egy tüntetési céllal végrehajtott kisebb keretű partra
szállás egy más parti ponton, az ezekután magától értetődik.

A további előnyomulás alatt a feltétlenül biztos összeköt
tetésre a kiszállás helyével, mely a partraszállott csapat hadmű
ködési alapjaként szerepel, különösen nagy gondoskodást kell 
fordítani, anyag, élelmiszerek, lövőszer, bizonyos körülmények 
között víz is utánszállíthatók, viszont betegek és sebesültek el
szállíthatok legyenek. Ennélfogva a szállításra alkalmas járómű
vek elvitelét nem szabad figyelmen kívül hagyni, minthogy nem 
lehet avval számítani, hogy a megfelelő anyag a helyszínén elő
teremthető lesz.

A hadihajók mindenesetre addig maradnak a kiszállás helyén, 
míg a kiszállítás teljesen befejezve nincs. A további folyamat
ban a kiszálló helynek az anyaországgal való biztos összeköt
tetéséről kell gondoskodniok. Előbbi mindenesetre addig marad 
a kiszállott csapat főhadmíveleti alapja, amíg a hajóhad netán 
egy a partraszállásra különösen alkalmas kikötőt el nem foglal 
és az hadmíveleti alapként be nem rendeztetik.

108. Visszaszállítás a hajóra. Visszautasítások esetén, 
vagyis ha a kiszállott csapat visszaveretett volna és így a hajókra 
vissza kell szállítatnia, ezen újólagos hajóraszállás általában a 
kiszállás fordított sorrendjében fog végrehajtatni. Azonban szük
séges lesz, bizonyos uralkodó pontokat a tüzérséggel hosszabb 
ideig tartani, hogy az ellenfél utána nyomulása feltartóztassék. 
A hadihajók lövegei is tüzükkel ugyanilyen értelemben fognak 
hatni, hogy még a parton maradt utolsó csapatok visszaszállí
tását is lehetővé tegyék.

109. Ellenséges partraszállások elhárítása. Ami esetle
ges ellenséges partraszállásoknak elhárítását a hajóhad vagy 
annak részei által illeti, erre nézve a már ismételten hangsúlyo
zott alapelvre kell utalnunk, hogy egy nagyobbszabású partra 
szálló mívelet — tahát egy ellenséges részről végrehajtott is — 
azon föltételhez van kötve, hogy a partraszálló előbb a ten
ger feletti uralmat kivívta légyen. Ebből következik, hogy a saját
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hajóhadnak vereséget kellett szenvednie s zömének, legalább 
ideiglenesen működésre képtelennek kell lennie. A hárítás végre
hajtására ily viszonyok között tehát csak a hajóhad meglevő 
maradványai, kisebb járóművek, torpedónaszádok, tengeralatti 
naszádok stb. jöhetnek számításba, melyek egy esetleges tenger
zár alól kivonták magukat.

Tiszta dolog, hogy e járóművek, ha a kisérő hajóraj meg
felelően erős, a szállító flottában valami komoly kárt nem fog
nak ejthetni. Mindenesetre igyekezni fognak minden eszköznek, 
különösen tengeri aknáknak és torpedóknak legmesszebbmenő 
felhasználásával, erejüknek végső megfeszítésével az ellenség 
vállalatát megzavarni, legalább is feltartóztatni és lehetőleg egyes 
szállító hajókat megsemmisíteni; ezáltal az ellenséges partraszálló 
különítményt gyöngíteni és a saját szárazföldi hárító csapatok 
feladatát — különösen lehetőleg pontos hírek szolgáltatásával is 
— könnyíteni fogják.

Ha egy ellenséges partraszálló mívelet akkor foganatosíttat
nék, midőn a saját hajóhad még teljes erőben van és esetleg 
az ellenséges zöm által a fenyegetett ponttól távol le van kötve, 
akkor mindenesetre csakis egy rajtaütésszerű kisebb méretű vál
lalatról lehet szó. Ennek az elhárítása a másodvonalbeli tengeri 
haderők és a helyi védelemre szolgáló járóművek feladatát képezi. 
Tengeri aknák és torpedók esen esetben is kiváló szerepet fog
nak játszani. Ezen hajók az ellenséges kisérő hajórajjal a harcot 
fel fogják vehetni, minthogy az ellenség is kíséretül csakis a 
tengeri csatára kevésbé alkalmas hajókat rendelheti ki és erős 
egységeit kénytelen a csatahajóhadba beosztani, különben emezt 
végveszedelemnek tenné ki (I. a 64. pontot).

Tengerészet. 9



V. A dunai flottilla.

Történelmi visszapillantás.
A föld nagy folyamterületei úgy katonai, mint kereskedelmi 

tekintetben is minden történelmi korszakban felette jelentős sze
repet játsztak.

Nagy folyamvonalak mellékén végrehajtott katonai művele
teknél flották (harcoló- és szállítóflották) mindig nélkülözhetetle
nek voltak.

A Dunán már a rómaiak is Traján császár alatt (98—117) 
erős dunai flottillával bírtak, mely 125 evezős járóműből állott 
és a határszéli légiók esetenkénti parancsnokának volt aláren
delve. A római birodalom összeomlásával a dunai flottilla is elha
nyagoltatok és végül feledésbe merült.

Csak az ozmánok elleni nagy háborúkban ismerték fel 
újból világosan egy dunai flottilla értékét és egy ilyent meg is 
alkottak a Duna-Száva vonal hathatós védelmezésére. Midőn a 
törökök később, a mohácsi csata után győzelmesen előnyomul
tak, a török flottilla a török seregeket egészen Bécs falai alá 
kisérte. A későbbi török hadjáratokban — különösen Jenő herceg 
alatt — viszont a monarchia flottillája játszott fontos szerepet.

Midőn a török veszedelem megszűnt, a dunai flottilla ismét 
elhanyagoltatott.

1850-ben felállíttatott egy csász. kir. flottilla, mely nehány 
felfegyverzett folyami gőzhajóból állott; a hatvanas évek ele
jén azonban ismét feloszlatták. Tervbe volt véve, hogy szük
ség esetén a Dunagőzhajótársasághoz tartozó hajók fel fognak 
fegyvereztetni.

1871-ben «Maros» és «Leitha» monitorok építésével lerak
ták a mai dunai flottilla alapját. Ennek már 1878 ban alkalma 
nyílt katonai értékét bebizonyítani (Török-Samac lődözése és a 
felkelők elkergetése e vidékről).
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Később a dunai flottilla lassanként megnöveltetett és jelen
leg 6 monitorból, 6 őrjárónaszádból és 2 uszályhajóból áll;
2 további monitor épülőfélben.*)

110. A dunai flottilla hajóanyaga és harceszközei.

Monitorok.

A «Maros» és a «Leitha».

Épültek 1871. 1894-ben, renováltalak; vízkiszorításuk310 t; 
hosszúság 50 m, szélességük 8 m, merülésük 11 m, az építési 
anyag vas és acél, sebességük álló vízben 15 km, fegyverzetük 
egy db 12 cmes 35 kaliber hosszú ágyú, és 3 db 8 mmes golyó
szóró, az övvért vastagsága 44 mm, a toronyvérté 50 mm, a fedél
zeti vérté 25 mm. A vértanyag összetett vért. A működési 
sugár körülbelől 1100 km hosszú. A személyzet létszáma

3 tiszt és 54 ember.

A «Szamos» és a «Körös» (29. ábra).

Épültek 1892-ben, vízkiszorításuk 448t, hosszuk 54 m, széles
ségük 9 m, merülésük 12 m, az építési anyag acél, sebessé
gük álló vízben 18 km, a működési sugár hossza 1800 km; fegy
verzetük: 2 db. 12 cm-es 35 kaliber hosszú ágyú, 2 db. 7 cm-ts 
gyorstüzelő ágyú, 2 db 8 mm-es golyószóró, az övvért vastag
sága 50 mm, a lövegtoronyvérté 50—75 mm, a parancsnoki 
torony vértjéé 40 mm, a fedélzeti vérté 19 mm, a vért anyaga 
Martin-féle acél. Van 1—1 40 m átmérőjű fényszórójuk. A sze 
mélyzet létszáma 3 tiszt és 75 (a Szamoson 73) ember.

*) Egy a Dunán végzendő míveletnek idegen flották részéről a követ
kező flottillákkal kell számot vetnie. Románia: 4 egészen modern moni
tor (24 kmnyi sebességgel), 680 t vízkiszorítással, három 12 cmes gyorstüzelő 
ágyúval tornyokban, három 12 cmes tarackkal, négy 47 mmes gyorstüzelő 
ágyúval és két 65 mmes golyószóróval. Ezeken kívül 6 régibb származású 
ágyúnaszád 85—110 t kiszorítással, egy-két 5 7 cmes ágyúval és 1—4 golyó
szóróval; 3 régi ágyús ladik és 15 torpedós járómű. Oroszország: 
bárha tulajdonképeni folyami flottillája nincs, mégis a Fekete Tengeri Flot
tához tartozó nagy számú sekély járatú járóművek a Dunán alkalmazásba 
juthatnak. Bolgárország: két gőzhajó felszerelve 4—4 darab 4 7—7 5 
cmes ágyúval, valamint 2 torpedós bárka. Ezeken kívül van még egynéhány 
gőzzel hajtott járóműve, de mindezek régi keletűek.

9*
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A «Temes» és a «Bodrog» (30. sz. ábra).
Épültek 1904-ben, vízkiszorításuk 440 t, hosszúságúk 56 m, 

szélességük 9 5 m, merülésük 12 m, sebességük álló vízben 24 
km, működési sugaruk 2000 km, fegyverzetük: 2 db. 35 kai. 
hosszú 12 cm-es ágyú, 1 db 10 kai. hosszú 12 cm-es tarack, 
2 db. 4 7 cm-es gyorstüzelő ágyú és 1 db 8 mm-es golyószóró, 
övvértük vastagsága 40 mm, a forgótornyok vértjéé 40—75 mm, 
a fedélzeti vérté 25 mm, a parancsnoki torony vértjéé 40 mm, 
a vért homogén nikeles acélból van, szénkészletük 65 t, egy-egy 
40 cm átmérőjű fényszórójuk van. A személyzet 3 tisztből és 
74 emberből áll.

29. sz. ábra.

:

Őr járónaszádok.
«b» (31. sz. ábra).

Épült 1906-ban, vízkiszorítása 36 5 t, merülése 0 7 m, fegy
verzete: 2 db. 8 mm-es golyószóró forgatható tornyokban, vér
tezett, hajtógépe: 2 db. Daimler-féle benzinmotor, melyek 400 
lóerőt fejtenek ki, sebessége álló vízben 26 km, működési sugara 
1200 km, 10 perc alatt indulásra kész, van egy fényszórója, sze
mélyzete 1 tiszt és 12 ember.
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«с» és ((d)).
Épültek 1909-ben, vízkiszorításuk 39 merülésük 07 m, 

fegyverzetük: 1 db. 8zzzzzz-es golyószóró, vértezettek, sebességük

30. sz. ábra.

УХЕ

bénxjbzorA

Parímcstwki torony <fs híd

%n es tarack

47
32 % Vaj

álló vízben 27 km, működési sugaruk 1000 km 3500 £g"-nyi ben
zinkészlet mellett, hajtógépjük: két Standard jelzésű benzinmotor, 
melyek 10 perc alatt működésre készek, van 1 fényszórójuk, 
személyzetük: 1 tiszt és 10 ember.
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«f», «g» és «h».
Épültek 1908/09-ben vízkiszorításuk 15 í, merülésük 0 9 m, 

fegyverzetük 1 db. 8 mtn-ts golyószóró, sebességük 38 km, 
működési sugaruk 800 km, Jarow-féle benzinmotoraik 10 perc 
alatt működésre készek, személyzetük: 1 tiszt és 8 ember.

31. sz. ábra.

:

° >nhn QOlyóxzőró

Fényszóró

Uszályhajók. 
«SI» és «S 11» 
(32. sz. ábra). 
Hordképességük 

375 t, hosszuk 
52 m, szélességük 
8 2 m, merülésük 
megrakottan 14 m, 
építési anyaguk vas. 

Harceszközök. A monitorok harci ereje főleg 10 db. 35 
kaliber hosszú 12 ernes ágyújukban jut kifejezésre, melyek per
cenként 10—12 lövést képesek adni («Körös» csak 3—5-öt). 
Ezen ágyuk vértes tornyokban állítvák fel. Eltüzelnek vérttörő 
gránátokat, gyujtós gránátokat, srapneleket és hengerkartácsokat. 
A gránátok maximális lőtávolsága kereken 9200 m, a srapneleké

—■;--------©и—Q——f **fm golyószóró;
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mintegy 5500 m. Ezen lövegekkel való felszerelés különösen 
alkalmatos ellenséges folyami járóművek vagy alacsonyan fekvő 
szárazföldi ütegek leküzdésére; oldalzó állások mindenesetre 
előnyösek. A «Temes»-nek és a «Bodrogénak 1—1 12 cmes 
tarackja is van (a gránát maximális lőtávolsága 9000 m, a 
srapnelé 5000 ni) a meredek tüzelés céljából, mely lehetővé 
teszi a fedezet fölötti ellövést. A tarackok, a fölépítményeken 
álló gyorstüzelő ágyuk és a golyószórók csakis 1—1 védőpajzs 
által védvék, tehát hát- és oldaltűz ellen nincsenek födözve, amire 
a monitorok alkalmazásánál tekintettel kell lenni.

Mint a monitorok további harceszközei még erős orruk, 
mely esetleg döfésre használható és a személyzet kézi fegyverei 
(puskák, ismétlő pisztolyok) sorolandók fel.

Kormányos áJJÜso

Lakók e/y iségek

32. sz. ábra.
Rakodó dara

Horgonydaru

— • t •) —

A nagyszámú (8—14) vízálló rekeszek révén, melyekre a hajóür 
a vízálló falak által feloszlik, a monitorok úszóképessége még a 
külső buroknak lokális megsérülése esetén is biztosítva van.

Az őrjárónaszádokon a gépek (motorok) körletét erősebb 
lemezek a puskatűz ellen megvédik. Főerejüket nagy sebességük 
teszi ki. E járóművek első sorban a szemrevételező és jelentő 
szolgálat végzésére rendeltetvék. Összes támadó fegyverük 1—2 
gépfegyverből áll.

Hogy a szártorpedók *) még a jövőben is alkalmaztassanak, 
arra alig lehet számítani, minthogy az ellenfél, ha csak kissé

*) A szártorpedó egy fémből készült, robbanó töltettel megtöltött edény, 
mely egy több méter hosszú szár végére van erősítve. A támadó járóműnek, 
amelyen e szárak csuklószerüen forgatható lag vannak megerősítve, oly közel 
kell jutnia a támadás tárgyához, hogy a szár kilendítése által az annak végén 
levő robbantó edényt az ellenséges hajó külső burkolatával érintésbe hozza. 
A gyújtás vagy villamos módon vagy ezen érintés által történik.
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figyelmes is, a támadást igen könnyen elháríthatja. Folyami akna
anyaggal való zárlatokat az utászokkal együttesen kell létesíteni.

A flottillához tartozó, fennebb említett uszályhajók tartalék
szükségleteknek, főleg gépűzem anyagnak, első sorban kőszén
nek és benzinnek, illetve naftának utánszállítására szolgálnak. Ez 
által a flottilla működési sugara tetemesen megnövelhető.

111. A flottilla alkalmazásának lehetősége. A moni
torok alkalmazásánál szem előtt tartandó, hogy ez az éppen 
fennálló vízállásnak és a jégburkolatnak megfelelő hajózhatási 
viszonyoktól függ. Egyrészt a vízállás eléggé magas legyen, 
hogy a hajók a gázlók és sekély helyek felett elhajózhassanak. 
Másrészt a magas vízállás bizonyos határokon felül ne emelked
jék, hogy a hajók a hidak alatt még áthaladhassanak. A moni
torok és őrjárónaszádok kénytelenek elébb kürtőjüket és árbocai
kat lefektetni, illetve bevonni.

Rendes vízállás mellett a dunai flottilla járóművei képesek 
lennének a Dunát Engelhardtszelltől lefelé egész folyásán végig, 
a Drávát torkolatától felfelé Eszékig, a Tiszát Szolnokig és a 
Szávát Sziszekig bejárni. A Vaskapu átlépése azonban az 1878 
julius 13-án kelt berlini egyezmény folytán népjogilag annyiban 
meg nem engedhető, a mennyiben ezen egyezmény 52. pontja 
szerint egy hadihajó sem járhat a Dunán a Vaskaputól lefelé, 
kivévén a vámszolgálatot és a folyami rendészetet ellátó könnyű 
járóműveket. Románia ezen cím jogán egy erős dunai flottillát 
tart fenn. A hatalmak részéről a Duna torkolatainál fenntartott 
állomáshajóknak Galacig szabad felfelé haladniok.

112. A dunai flottilla harcászati felosztása. A dunai 
flottilla harcászatilag többnyire akkép osztatik fel, hogy egy 
monitor és két őrjárónaszád képez egy egységet, két egység 
pedig egy csoportot.

Háború esetén a flottilla hajóin kívül ehhez még egy ápolda- 
hajó és a bérelt kereskedelmi hajókból álló vonat csatlakoznak.

113. A folyam rendszer jelentősége. Ha egy nagy 
folyam rend szer katonai jelentőségét egyrészt mint hadműködési 
és szállítási vonalét, másrészt mint arc- és mozgási akadályét 
szem előtt tartjuk, úgy magától kidomborodnak a flottillára 
háramló feladatok.

Mint arc- és mozgási akadály valamely nagyobb folyó 
különösen akkor fog érvényesülni, ha az ellénség azon helyzet
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ben van, hogy minden átkelési kísérletet gyorsan mozgó hadi 
járóművekkel megakadályozhat, illetve megnehezíthet.

114. A flottilla feladatai. A flottilla folyamvonalok mel
lékén lefolyó harcokban hivatva van arra, hogy a szárazföldi 
haderők folytatta közvetlen vagy közvetett folyóvédelmet támo
gassa, különösen azonban, hogy azon pillanatokban lépjen fel 
hathatósan, midőn a támadó felkészül a folyót műszaki segéd
eszközökkel átlépni; másrészt feladata a saját erőknek az ellen
ség szemeláttára történő folyóátlépését megkönnyíteni. Különösen 
az első esetben a dunai flottilla nagy mozgási képességénél 
fogva képesítve van arra, hogy idejében megjelenjék ott, a hol 
szükség van rá, hogy a támadó támadását meghiúsítsa vagy a 
már átszállított részeket az átkelő eszközök elrombolása által 
elszigetelje.

Ezeknek megfelelőleg a dunai flottilla főfeladatait a követ
kezőkben foglalhatjuk össze:

1. Az ellenséges úszó haderők elpusztítása és ellenséges 
hajózási eszközök és készletek elkobzása.

2. Szemrevételezések, járőr- és jelentő szolgálat.
3. Ellenséges folyami erődítmények és állások leküzdése, a 

saját csapatok mozgásainak és állásainak födözése, támogatás 
átkeléseknél, szállítmányok védkisérete.

4. Közreműködés folyózárlatok létesítésénél és azoknak meg
védése, ellenséges zárlatok eltávolítása. Közreműködés hasonló 
munkáknál.

115. Ellenséges hajózási eszközök leküzdése. Az
ellenséges hajózási eszközöknek megsemmisítése természetesen 
a flottilla legelső feladatát képezi.

Rendszerint arról lesz szó, hogy esetleg létező ellenséges 
folyami hadihajókat felkeressen és megtámadjon. A folyami hajók 
harca mint tüzérségi párviadal fog lefolyni, melyre az esetenkénti 
vízállási viszonyok lényeges befolyással lesznek. Előnyös hely
zetben a folyó vízben is az lesz, a ki több és hatásosabb löve- 
gek és nagyobb sebesség felett rendelkezik, minthogy utóbbi 
révén a harctávolságot szabadon választhatja. Az ellenfelek a har
cot főként a vízfolyás irányában fogják folytatni. Egymás mellett 
elhaladva esetleg az oldalbadöfés is lehetséges lesz.

116. Szemrevételezések a folyón. A folyó hátán végre
hajtandó szemrevételezésekre ugyan első sorban őrjárónaszádok
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alkalmaztatnak. Ezeket azonban még kisebb ellenséges osztagok 
tüze is komolyan megakadályozhatja feladatuk végzésében. Miért 
is, ha az ellenfél részéről ellenműködés várható, esetleg moni
torok is kiküldhetők szemrevételezés céljából.

117. Seregtestek közvetlen támogatása. Seregtesteknek 
monitorok által való közvetlen támogatásánál aránylag erős fegy
verzetükön, vértezetükön és nagy távolságon is kifejthető tűz- 
hatásukon kívül első sorban nagy mozgékonyságuk nyom a lat
ban, mely lehetővé teszi, hogy 10 db 12 cm.-es ágyújukat és 
2 db 12 cm.-es tarackukat a kisebb ágyúkkal együtt aránylag 
igen rövid idő alatt a kívánt pontokon egyesítsék.

118. Harc ellenséges parti hadállások ellen. Ilyen 
harc esetén a monitorok kétségkívül hátrányban vannak, mint
hogy az ellenségnek jól látható, élesen körvonalozott célokat 
mutatnak, míg emez jól födött állásokból tüzel; a monitoroknak 
mindenesetre igyekezniük kell, hogy oly állásokat foglaljanak, 
melyek szigetek, partkiszögelések stb. által lehetőleg fedve van
nak. Ha ezen állásokat, melyek ezenfelül lehetőleg az ellenfél 
oldalzására alkalmatosán választandók, gyakran változtatják, akkor 
az erődítmények lövegeinek biztos belövése lehetetlen lesz. 
Hogy a monitorok a szárazföld vagy erődített állások lődözésé- 
vel eredményt remélhessenek, majdnem mindig feltétlenül szük
séges, hogy a parton (templomtornyokon, kimagasló vagy oldalt 
fekvő pontokon) a tűzhatás jól megfigyeltessék. E célból egy 
ilyen pontot, ha kell, még erősebb csapatosztagok alkalmazásá
val is el kell foglalni. Az ilyen lődözés rendszerint a szárazföldi 
tüzérséggel együttesen fog végrehajtatni. Ily esetben az egységes 
tűzvezetés létesítésére minden értesítő eszközt fel kell használni. 
Nagyon kívánatos, hogy idevágó gyakorlatok sokszor végez
tessenek.

119. Közreműködés átkelési munkálatoknál. A moni
torok közreműködése átkelési munkálatok végrehajtásánál külö
nösen fontos lesz. E közreműködés nem csak az átkelés köz
vetlen támogatására terjedhet ki, hanem, hogy azt előmozdítsa, 
megfelelő tüntetésekre is, hogy az ellenséget az átkelés helyét 
illetőleg megtévessze. Több monitornak egyesítése egy a tulaj- 
donképeni átkelés helyétől távol eső ponton az ellenfél figyelmét 
valószínűleg ide fogja terelni és ezáltal a főhadmívelet megin
dítását elő fogja mozdítani. A monitorok — nagy sebességüknél
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fogva — még egy ilyen esetben is, esetleg még mindig azon 
helyzetben lesznek, hogy sikeres tüntetés után a tulajdonképeni 
átkelés helyén tettleg részt vegyenek.

A tűz, még ha csapatokra irányul is, lehetőleg mindig 
oldalzó irányból jöjjön. Ez esetben nem csak sokkal hatásosabb 
lesz, hanem hosszabb ideig is lesz folytatható, még ha az átke
lési munkák már folyamatban vannak is.

Ha egy megerődített átjáratnak gyors futamban való kierő
szakolása szándékoltatik, ami az amerikai szecessiós háborúban 
ismételten sikeresen végrehajtatott, akkor megfontolandó vájjon 
egy monitornak lehetséges elpusztulása az elérhető eredménnyel 
arányban áll e.

Az átkelési munkálatok végrehajtása alatt és utána a flot
tilla feladatát képezi a hidakat és az átkelési eszközöket meg
védeni és födözni.

120. Utánszállítások védelme. Azon esetben, ha a flot
tilla a személyzet és anyag utánszállításának védelmezésére fel
használtatnék, akkor figyelem fordítandó arra, hogy a monitorok 
megfelelőleg távol foglaljanak állást a szállítóhajóktól, nehogy 
ezek ellenséges folyami járóművekkel való találkozás esetén 
utóbbiak hatásos tűzkörletébe jussanak. Természetesen gondos
kodni kell megfelelő összeköttetésről a monitorok és a biztosí
tandó járóművek között, még pedig vagy őrjárónaszádok vagy 
jelző eszközök által.

121. Vontatás és átkelés a flottilla egységeivel.
Magának a szállításoknak, valamint az áthajózásoknak végrehaj
tása céljából csakis a magántársulatok hajói vagy az utászcsapat 
áthajózó tagjai jönnek tekintetbe. Monitorokat e célra használni 
semmi esetre sem szabad, minthogy csapatok elhelyezésére raj
tuk nincs hely, emezek a lövegek alkalmazását megakadályoznák 
és ezáltal a hajó harci értékét tetemesen csökkentenék.

A monitorok azonban még mint vontató hajók sem hasz
nálandók ; nincsenek külön berendezéseik a vontatásra és csak 
arra képesek, hogy egymást vontassák, ami lehetséges, minthogy 
egyenlő magasak. Ha az uszályhajók magasak, akkor ez nehezen 
eszközölhető, a mozgadozás igen meg van nehezítve és sérülé
sek könnyen megeshetnek.

Vontatásra kizárólag a hajózási társulatok vontatóhajói 
használandók. Oly kivételes esetekben, midőn e célra mégis moni
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torokat kellene alkalmazni, elébb megfontolandó, vájjon a vár
ható eredmény a monitor és esetleg az uszályhajó megsérülésé
nek lehetőségét igazolja-e. Ily rendeltetésű alkalmazásuk akkor és 
csakis komoly esetben fog számításba jönni, ha folyamátkelé
seknél tüzérségi hatásukra nincs szükség, vontatógőzösök nem 
állanak rendelkezésre és felhasználásuk az ilyen átkelések főfel
adatát, t. i. hogy mindjárt az első lépcsővel lehetőleg sok csapat 
szállíttassék az ellenséges partra, előmozdíthatja.

A «b», «с» és «d»-jelzetű őrjárónaszádok kevéssé alkal
masak megrakott áthajózó tagok vontatására és csak kivételes 
esetekben vagy egészen könnyű uszályok vontatására használ
hatók ; a többi naszádok («e»-től «h»-ig) egyáltalán nem hasz
nálhatók.

Egy esetleges vontatás által megkövetelt átalakítások a moni
torokon idejében eszközlendők.

122. A flottilla alárendeltsége. A dunai flottilla fennebb 
megbeszélt összes feladatainak végrehajtása folyamán mint egy 
hadseregcsoport alkatrésze vagy pedig összefüggésben egy ilyen
nel fog működni. Rendszerint az illető szárazföldi csapat parancs
nokának rendeltetik alá, kire az alkalmazására vonatkozó intézkedés 
is tartozik. Mindenekelőtt szükséges lesz a flottilla parancsnoká
nak feladatát világosan megszabni; a végrehajtást e tengerész
tisztre kell bízni. Átkelési munkálatoknál, valamint a folyami akna
szolgálathoz tartozó feladatoknál a flottilla parancsnoka a leg
magasabb rangú utásztiszttel egyetértőleg fog eljárni. Minden 
együttes vállalatnál különösen célirányos lesz, ha a parancsnokok 
előbb szóbelileg megbeszélik a végrehajtás és az együttes műkö
dés módját.

123. Összeköttetés a csapatparancsnoksággal. Külö
nös figyelem fordítandó jól működő összeköttetésre a monitorok 
és a csapatparancsnokság között (jelzések, őrjárónaszádok, eset
leg távi ró és távbeszélő útján). E rendszabály nehézségeit nem 
szabad lebecsülni, miért is kívánatos, hogy különösen ezen szol
gálati ágazat gyakran gyakoroltassák. Ezen összeköttetést legbiz- 
tosabbán talán akkép lehet létesíteni, hogy fo'yton egy vagy 
több őrjárónaszád egy meghatározott parthelyen a csapatparancs
nok rendelkezésére tartatik.
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124. Szakkifejezések. A legfotosabb német szakkifejezé
sek, melyek különösen a folyami hajózásban használatosak, a 
következők:

Kranzel = hajó eleje,
Bug — hajó orra,
Steuer
Achter
Achterteil
Heck

> = tat vagy a hajó hátulsó része,

Schnürlein = sodrottkötél, közép vastagságú (V5 cm.) kötél, 
Jenseits = túlsó oldal vagy túlsó part,
Diesseits = innenső oldal vagy innenső part,
Nauwärts = lefelé (a víz folyásának irányában), 
Gegenwärts = felfelé (a víz folyásával ellenkező irányban), 
Rondeau machen = megfordulni (teljes fordulat a járó

művel),
Einsetzen = vizet mérni (a víz mélységét mérni), 
Einsetzschale — vízmérő léc.



• VI. A nemzetközi tengeri jog.

125. Bevezetés. A tengeri jog felöleli a jogi vonatkozások 
és szabályok egész összességét, melyek a tengeri forgalomra és 
ennek szabályozására vonatkoznak. Amennyiben itten egyes sze
mélyek és felek érdekvédelme jön tekintetbe, e jogot magán 
tengeri jognak nevezik, megkülönböztetvén a nyilvános 
tengeri jogtól, mely az általánosság érdekeit tartja szem előtt.

Az államok és azok hozzátartozóinak egymásközti tengeri 
közlekedését szabályozó szabványok képezik a nemzetközi 
tengeri jogot.

Ennek alapját az általános népjog képezi, feloszlik a 
tengeri jogra békében és a tengeri hadi jogra és 
egyetemességében nincsen kodifikálva; alapjául szerződések, 
egyezmények és szokások szolgálnak, melyek többnyire a viszo
nosságra támaszkodnak. Ebből következik, hogy nincsenek min
den irányban világos jogi vonatkozások alkotva; ezeknek meg
alkotása oly követelmény, melynek megvalósítása a jövő feladata. 
Nevezetesen a tengeri hadijog terén még mindig van egy bizo
nyos számú vitás kérdés, minthogy minden fél hajlandó az ide
vágó jogcímeket a saját érdekének megfelelőleg értelmezni. Igaz 
ugyan, hogy az 1899. és 1907-ben megtartott hágai békeérte' 
kezletek határozatai és az 1909. évi londoni tengeri hadijogi érte
kezlet által, melyeket a legtöbb tengeri állam fenntartás nélkül 
elfogadott, ez irányban a legutóbbi időben — a szabatos definíciók 
egész sorozatának szobafoglalása által — lényeges haladás jött 
létre, amennyiben az értekezlet! határozatok sok irányban egy 
bizonyos önkényes állapotnak szerződésszerüleg határt szabtak. 
Szerződésszegések azonban mindig lehetségesek és a minden jogi 
vonatkozás lényegében fekvő «értelmezések» ezután is úgy mint 
azelőtt fennmaradnak és az erősebbnek válnak előnyére, miért is a 
nemzetközi tengeri jogban inkább mint n ásutt áll érvényben 
azon alaptétel, miszerint a legjobb jog a hatalom.
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Tengeri jog békében.
126. Alaptételek. A szabad tenger. A nemzetközi ten

geri jog az összes civilizált államok egyenlőségén és a tenger 
szabad voltán alapszik. Hogy a nyílt tenger szabad ez 
annyit jelent, hogy a nyilt-tenger se állami, se magántulajdon 
nem lehet, hogy a közlekedés a nyilt tengeren mindenkinek 
szabadságában áll és mindenkinek joga van termékeit kiaknázni.

127. Partmelléki tenger, zárt tengerek, tengerszo
rosok ; a suezi csatorna. Azon részei a tengernek, melyek a 
partot mossák, nemzeti vagy partmelléki tengernek neveztetnek. 
Bárha ezek nem képezik kifejezetten a parti állam tu'ajdonát, 
mégis emez kiterjedésükön belül bizonyos területfenségi jogokat 
gyakorolhat.

A partmelléki tengert képezi egy a löveglőtávolságig a tenger 
felé kiterjedő sáv, a szárazföldi és szigetpartok mentén; jelenleg 
azon igyekezet mutatkozik, hogy a partmelléki tengernek eddig 
csak három tengeri mértföldig terjedő határa kitolassék; külö
nösen a tengeri erődítmények körletében akarják a tényleg pász
tázott tengeri területet mint partmelléki területet elismertetni.

Nemzeti vízterlüeteknek tekintetnek továbbá a szorosokkal 
elzárt tengerek és öblök, ha partjai csakis egy államhoz tartoz
nak és ha a bejáratok felett parti tüzérséggel uralkodni lehetne, 
jóllehet ily erődítmények nem is léteznek. Ha két vagy több 
állam határos valamely zárt tengeri medencével, akkor ez szabad 
tengernek tekintendő és az összes nemzetek számára nyitva áll.

Oly tengerszorosok, melyek nyilt tengereket kötnek össze, 
szabadok, még ha mindkét part egy állam birtokában van is és 
ha a partról katonailag felettük uralkodni lehetne is; azonban 
ezen államnak jogában áll, a közlekedést a partmelléki területen 
belül ellenőrizni.

Ugyanezen elv alkalmaztatik a suezi csatornára is, mely 
mint óceán közi közlekedési út szerződés útján semlegesíttetett.

128. Nagy folyók, a Duna folyam. Hajózható folyók 
többnyire, különösen, ha különböző államterületeken folynak át, 
az összes nemzetek kereskedelmi hajózása számára nyitva 
állanak.

Ily értelemben a Duna folyam szabad kereskedelmi közlei- 
kedési útnak nyilváníttatott és torkolati területe számára egy
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európai bizottság neveztetett ki (1856. évi párisi deklaráció). 
Hasonló egyezmények állanak fenn a Lőrinc-, Amazon-, Niger-, 
Kongó-, Jangcékiang- és más főfolyamokat illetőleg.

Idegen hadihajók folyókon és más belvizeken csakis a terü
leti fenséggel bíró állam engedelmével hajózhatnak.

129. A Fekete-tenger, a Boszporus és a Dardanellák. 
A Fekete-tenger az összes nemzetek kereskedelmi hajói számára 
nyitva áll, ellenben csak a parti államok hadihajói járhatják sza
badon. A Boszporuson és a Dardanellákon csakis török hadi
hajók vonulhatnak át, azonban a párisi szerződést kötött hatal
maknak jogában áll, 1—1 könnyű hadijáróművet (kis cirkálót, 
jaktot) a követségek szolgálatára Konstantinápolyban állomásoz- 
tatni. Ezen hajóknak a Dardanellákon és a Boszporuson való 
átvonulás bármikor engedélyeztetik. Hasonló engedmény áll fenn 
kis állomáshajóknak fentartására nézve a Dunatorkolat területén 
(111. pont). Az ottomán kormánynak jogában áll, különös alkal
makkor és béke idején, vele barátságos viszonyban álló nemze
tek más hadihajóinak is az átvonulást e tengerszorosokon ese
tenként megengedni; ezenfelül beleegyezett abba, hogy az orosz 
önkéntes hajóhad hajói, még ha csapatokat szállítanak is, a szo
rosokat átvonulásra felhasználhatják.

130. Kikötők, révek, folyótorkolatok. Kikötők, révek 
és folyótorkolatok — amennyiben nincsenek semlegesítve — a 
területi fenségjoggal bíró állam tulajdonának tekintendők. E sze
rint ezeket idegen hajók elől — tengeri veszély eseteit kivéve 
— el is zárhatja, azonban e rendszabályt nem szabad egyolda
lúig egyes államok ellen alkalmaznia, hanem az összes nemze
tek hajóira egyformán ki kell terjesztenie.

Az idegen hajóforgalomnak korlátozása vagy kizárása azon
ban többnyire csak megerődített tengeri kikötőkben fordul elő 
(131. pont).

Minden államnak területi fenségjogánál fogva többek között 
joga van partmelléki tengerében:

1. A hazai parthajózást a saját hajók számára fenntartani;
2. A parti halászat űzését csak a saját állampolgároknak 

megengedni (132. pont);
3. A bírói joghatóságot bizonyos korlátokon belül gyako» 

rolni (166. pont);
továbbá
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4. Kikötőszabályzatokkal a tengeri közlekedést, azután a 
kalauzszolgálatot, a hajózási jeleket (a mik alatt a világító tüzek, 
a zátonyok jelzésére szolgáló figyelmeztető bóják és a járható 
vízi útnak hasonló megjelölései értendők) és egyéb idetartozó 
ügyeket szabályozni;

5. A parti rendőri joghatóságot gyakorolni;
6. A vámellenőrzést gyakorolni a csempészet megakadá

lyozására szolgáló rendszabályokat (142. pont) bezárólag;
7. A hajótörésekkel kapcsolatos ügyeket szabályozni;
8. A szikratávirászati és szikratávbeszélési közlekedésre 

(143. pont) vonatkozó szabályokat megállapítani és egyebek.
Ezen jogoknak megfelelőleg a parti államoknak az összes 

nemzetek hajóival szemben bizonyos kötelességei is vannak, mint 
pl. jogvédelmet nyújtani stb.

131. A velünk barátságos viszonyban élő nemzetek 
hadihajóinak bebocsátása és a velük való bánásmód 
az osztrák és a magyar partokon, a) Általában. Az 
államok egy további területi fenségjogát képezi azon szabá
lyok megállapítása, melyek a velük barátságos viszonyban 
élő nemzetek hadihajóinak bebocsátását és az ezekkel való bánás
módot a saját partmelléki vizekben rendezik. Hozzásimulva a 
többi államok idevágó határozványaihoz a hazai vizeken érvé
nyes szabályzat lényegében a következőket tartalmazza.

Egy osztrák vagy magyar kikötőben — tengeri veszély 
esetét kivéve — több mint három ugyanazon lobogót hordozó 
hadihajónak, az egész partterületen pedig több mint hatnak egy
idejűleg nem szabad időzniök. Hogy ezen megszorítástól eltekin
tessék, szükséges, hogy a vonatkozó engedély elébb diplomatikai 
úton kieszközöltessék.

Idegen hadihajók kötelesek, ha a parthoz jelzési távolságra 
érnek, lobogójukat felvonni.

Hely- és vízrajzi felvételek eszközlése, továbbá mélység
mérések is, melyek nem kizárólag hajózási célokra szolgálnak, 
idegen hadihajóknak tilosak, valamint fénykép- vagy rajzfelvételek 
stb. a hajóról csakis meghatározott partrészek mentén engedé
lyezvén

Hajógyakorlatok, partraszállási míveletek és hasonló gyakor
latok részükről csakis az illetékes katonai területi parancsnok
ságok felhatalmazása alapján hajthatók végre.

Tengerészet. 10
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Tilos számukra halálos ítéleteket a partmelléki tengerben 
végrehajtani.

Tisztek és magasb rangú altisztek oldalfegyverrel, a legény
ség azonban csakis anélkül léphet a partra.*)

Fegyveres erő kivonulása elvileg tiltva van.
Ha egy temetési ünnepség alkalmából egy fegyveres osz

tag kivonulása szükségesnek mutatkozik, akkor a hajóparancsnok
ság köteles előbb a katonai, szükség esetén a politikai hatóság 
felhatalmazását is kieszközölni.

Az idegen hadihajók kötelesek magukat a tengeri kikötők 
számára fennálló rendőrszabályzat, az egészségügyi és pénz
ügyőri rendtartás határozmányaihoz tartani. Továbbá tilos szá
mukra oly cselekményeket elkövetni, melyek az állam fenség
jogának megsértését képeznék (pl. az ellenségeskedés megkez
dése á partmelléki tengeren belül harmadik nemzetek hajói ellen, 
ily hajók átkutatása és más effélék).

Eltekintve lövegtisztelgésektől tilos számukra a kikötőkör
leten belül lövőfegyvereket elsütni.

b) Csász. és kir. hadi kikötőkben. Erődített tengeri 
kikötőknek vannak nyilvánítva:

1. A pólai kikötő, vagyis a Gustigna foktól az istriai nyu
gati parton egészen a Forticcio fokig a keleti parton terjedő tér, 
beleértve az ezen partrészlet mellett fekvő szigeteket.

2. A cattarói öböl vízterülete azon vonalon belől, mely a 
«Punta d’Ostro» nevű fokot a «Punta d’Arzával» összeköti.**)

Ezen kikötőkbe idegen hadihajók, látogatásuknak kormá
nyuk által történt előzetes tutiatása után és az előző pontokban 
foglalt határozványok betartása mellett szintén befuthatnak, azon
ban — tengeri veszélyt kivéve — csak nappal és az időzés 8 napon 
túl nem terjedhet. Hosszabb tartózkodásra az engedély csak dip
lomatikai úton eszközölhető ki.

Ha egy idegen hadihajó egy erődített kikötő lövőkörletébe 
érkezvén, lobogóját nem vonja fel, akkor a legközelebbi erőd 
köteles egy vak ágyúlövést elsütni, két perc múlva pedig egy

*) A tengerésztisztek és a törzskarhoz tartozó többi személyek a kül
földön magán természetű alkalmakkor a szárazföldön többnyire polgári ruhát 
viselnek.

**) Sebenicónak erődített tengeri kikötővé való nyilvánítása küszö
bön áll.
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éles lövést a hajó orra elé; ha ezen intésnek sem volna 3 percen 
belől eredménye, akkor az illető hajóra a tüzelés megkezdendő.

Egy erődített kikötő lövőkörletén belől idegen hadihajók
nak tilos lövőgyakorlatokat végezni, szintúgy tilos a partot vagy 
erődítményeket fényszórókkal megvilágítani.

Erődített tengeri kikötőknek mindenegyes esetben külön meg
határozott körletében meg van tiltva az erődítmények és egyéb 
katonai tárgyaknak, valamint a terepnek fényképezés, festés, raj
zolás, földmérési műszerek stb. útján való felvétele.

Idegen hadihajók a pólai kikötőnek csakis külső részé
ben, a cattarói öbölben pedig csakis a kumbori szoroson kívül 
horgonyozhatnak.

A monarchia erődített tengeri kikötőiben a kikötőrendőr
ügyi teendőket az illető tengerészeti és katonai hatóságok látják 
el, míg a tengerészeti hatóság kikötőhivatalaira csak az egészség- 
ügyi hivatal teeendői háramlanak.

Háború idején egy erődített tengeri kikötő parancsnoka 
fel van jogosítva, hogy idegen hadihajókat a kikötő elhagyására 
szólítsa fel.

Az idegen hadihajók kötelesek ezen felszólítás utáni 12 
órán belől az erődített tengeri kikötő lövőkörletéből eltávozni.

Háború idején idegen hadihajók egy erődített helyhez vagy 
flottatáborhoz csakis ezen hely vagy tábor parancsnokának enge
délyével közeledhetnek.

Oly idegen hadihajók ellen, melyek a fenti határozványokat 
figyelmen kívül hagyják, úgy kell eljárni, amint az a lobogó fel
vonásának elmulasztása alkalmával szabványos.

132. Halászati szerződések, chioggiai halászok. 
A tengeri halászatnak a partmelléki tengeren belül való űzése a 
hazai halászoknak van fen tartva.

Azonban az Ausztria-Magyarország és Olaszország között 
kötött kereskedelmi és halászati szerződés kölcsönösen jogot ad 
a két állam polgárainak, hogy a tengeri halászatot (kivévén a 
a szivacs- és koraihalászatot) a parthoz egészen egy tengeri 
mértföldnyi távolságig közeledvén űzhessék. Ezen jogot túlnyo
móig a Chioggia honi kikötőjük után chiogiottáknak nevezett 
halászok ősi szokásuk szerint használják fel, akik bragozzi neve
zetű járóműveikkel az északi Adria osztrák és magyar part
melléki vizeiben fenékhálókkal halásznak.

10*



148

133. Kikötőhatóságok, azok teendői. Minden fontos 
kikötőhelyen külön tengerészeti hatóság áll fenn, melynek fel
adata a hajózás összes érdekeit megóvni (amennyiben nem 
magánjogi viszonyokból kifolyó jogi perlekedésekről van szó) és 
az összes tengerészeti ügyek felett a felügyeletet gyakorolni.

Az osztrák partterüleí e célból 8 kerületre van osztva, egy- 
egy kikötő- és tengerészeti egészségügyi kapitánysággal Triest- 
ben, Rovignóban, Pólában, Lussinpiccolóban, Zárában, Spalató- 
ban, Raguzában és Meljinében, melyek valamennyien a triesti 
cs. kir. tengerészeti hatóságnak alárendelvék. A magyar-horvát 
partvidéken az idevágó teendőket a fiumei magy. királyi tenge
részeti hatóság látja el, melynek kikötőhivatalai Fiúméban, Buccari- 
ban (Bakarj, Portoréban (Kraljevica), Cirquenizzában (Cirkvenica), 
Zenggben (Senj) és Carlobagoban (Bag) vannak.

A tengerészeti hatóságok államuk kereskedelmi ministe- 
riumának vannak alárendelve.

134. Rendszabályok a tengeri forgalom biztosítására.
A tengeri kikötők számára érvényes rendőrszabályzaton és azon 
különleges rendelkezéseken kívül, melyek helyi viszonyok által van
nak megokolva, a nemzetközi utasításoknak egész sora és egyéb 
segédeszközök szolgálják a tengeri forgalom biztosítását. Ide tartoz
nak a már többször említett világító tüzeken és hajózási jeleken kívül:

Az «Utasítás tengeri összeütközések elhárítására»; tartal
mazza azon szabályokat, melyek szerint a tengeren mozgásban 
levő hajóknak egymás elől kitérniük kell, továbbá az éjjel kitű
zendő tájékoztató lámpásokat, valamint a ködös időben, vész 
esetén és hajókalauz hívására adandó jelzéseket.

A Nemzetközi Jelzőkodex, melynek különféle nyelveken tör
tént kiadása az összes nemzetek hajói számára lehetségessé teszi, 
hogy a nyelvek különbségétől függetlenül egymással és parti 
jelző állomásokkal érintkezésbe lépjenek (e tekintetben a szikra
távi rászat egy szintén rendkívül fontos segédeszköz).

Az összes tengerek tengeri térképei és hajózási segéd
könyvei, .melyek a kereskedésben kaphatók.

Vihartól óvó jelzések egyes kikötőkben, amelyeknek tengeri 
körletét olykor erős viharok veszélyeztetik.

Egészségügyi rendszabályok fertőző bétegségeknek, külö
nösen a pestis, a 'kolera és a sárgaláznak behurcolása ellen 
(tengerészeti kórházak, vesztegzár) és egyebek.
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A hajózás biztosítását szolgáló szabványok — az úgy
nevezett tengeri útrendtartási jog határozványai — ép úgy mint 
a kikötő- és tengeri egészségügyi utasítások egyformán érvénye
sek hadi- és kereskedelmi hajókra nézve.

135. Hadihajók jellegzete. Hadihajók általában már kül
sejük és személyzetük által megkülönböztetvék. Állami hovatar
tozásuk a hadilobogó által van igazolva; egyébként az árboc
szalag vagy valamely más parancsnoki jelvény*) is megkülön
böztető jelül szolgál kereskedelmi hajókkal szemben, mely körül
mény különösen oly államoknál, hol a hadi és kereskedelmi 
lobogó egyforma (pl. Franciaország) fontos.

136. Kereskedelmi hajók nemzetisége és honille
tékessége. A szabad tengeri közlekedés — különösen esetleges 
tengeri rablásra (158. pont) való tekintettel — bizonyos ellen
őrzést követel meg, melyet a szuverén államok gyakorolnak. 
Minden hajó tehát, mely a tengert járja, kell hogy valamely állam
hoz tartozzék, melynek oltalmát ennek folytán élvezi.

Azon föltételek, melyek alatt valamely kereskedelmi hajó 
állami hovatartozását elnyerheti, az egyes államokban törvény 
utján szabályozvák.

Ausztriában és Magyarországban minden honi tengeri keres
kedelmi hajónak, melynek joga és kötelessége, hogy a tengeri 
kereskedelmi hajók számára szabványos lobogót viselje, be kell 
jegyezve lennie államának hajólajstromába, kell hogy legalább is 
kétharmad részben egy osztrák, illetőleg magyar honpolgár 
(konzorcium, részvénytársaság) tulajdona legyen, hogy egy hazai 
honpolgár vezénylete alatt álljon és — amennyiben a hosszújáratú 
tengerhajózáshoz (141. pont) tartozik — kell hogy a kapitányon 
kívül a kormányos (tenente, hajóhadnagy) is osztrák, illetve magyar 
állampolgár legyen és végül, hogy honi kikötője Ausztria, illetve 
Magyarország területén legyen.

137. Kereskedelmi hajók igazolása, hajóokmányok. 
Egy tengeri kereskedelmi hajó köteles bizonyos hajóokmányok
kal bírni, hogy nemzeti hovatartozását vagyis lobogójának vise
lésére való jogát igazolhassa és rakományáról, valamint utazá
sának céljáról felvilágosítást adhasson. Ez különösen háború

*) A cs. és kir. hadtengerészet rang- és parancsnoki jelvényeit illetőleg 
1. a 222. pontot.
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idején a zsákmányjogra (178. és az utána következő pontok) 
való tekintettel különös fontossággal bír.

Valamely magánhajó nemzetiségének igazolására a lajstro
mozási okmány (Registerbrief) szolgál (ha a hajó a külföldön 
vásároltat!k, akkor ezen okmány megszerzéséig egy a konzulátus 
által kiállítandó ideiglenes útlevél [Interimspass] szolgál e célra).

További hajóokmányok a többi közt:
A hajószemélyzetet illetőleg a személyzeti jegyzék (Muster

rolle) és a legénység szolgálati könyvei (Dienstbücher):
a rakodóképességet illetőleg egy okirat a hajóür hivatalos 

felméréséről: a köbözési okmány (Messbrief);
a hajón levő rakományról a hajófuvarlevelek (Ladescheine) 

és az árukimutatás (Warenmanifest);
az utazásra nézve a hajózási vagy hajónapló (ném. Navi

gationsjournal V. Schiffstagebuch) és egészségügyi tekintetben az 
egészségügyi nyiltlevél (Oesundheitspass, pratica).

Könnyebb megkülönböztetés céljából minden hajónak neve 
van, mely nem változtatható meg önkényesen és amelynek a hajó 
külső burkolatán láthatónak kell lennie. Egy és ugyanazon nem
zetiséghez tartozó hajók nem kaphatják ugyanazon nevet. Továbbá 
minden tengeri hajónak, mely nemcsak a hazai partok mentén 
jár, egy nemzetközi ismertető jel osztatik ki.

Nagyobb közlekedési vállalatok hajói egyik árbocsudarukon 
az úgynevezett hajótulajdonosi lobogót (ném. Rhederflagge) viselik 
és jellegzetesen vannak befestve, különösen a kéményeken, úgy 
hogy már messziről felismerhetők mint társulatuk hajói.

138. Kereskedelmi hajók bevonása hadi szolgála
tokra. A hajózási társulatok és hajótulajdonosok általában köte
lezve vannak, hajóikat háború esetén saját kormányaiknak térítés 
ellenében rendelkezésükre bocsátani (erre vonatkozó szerződések 
már béke idején köttetnek és összefüggésben vannak a segélye
zéssel, I. 78. pontot). Nagy kereskedelmi gőzhajók építésekor 
olykor már tekintettel vannak arra, hogy a hajó segédcirkálóvá 
változtatható legyen.

139. Pénzügyőri és vámőrhajók. A tengeri vámügy 
némely esetben katonailag van szervezve; a pénzügyőri hajók 
kisebb hadihajókhoz hasonlítanak, azonban nem viselik a hadi
lobogót és a hazai vizeket nem hagyják el.



151

Az osztrák és a magyar partok mentén a pénzügyőri 
hajók a parttól 4 tengeri mértföldnyire végzik szolgálatukat.

140. Magánjaktok, cs. és kir. jakthajőraj. Magánjaktok 
a fényűzésre és a szórakozásra szolgálnak, kereskedést nem 
űznek, miért is úgy mint a hadihajók általában fel vannak mentve 
a kikötőilletékek fizetésétől. Többnyire a nagyszámú jaktklubok 
valamelyikéhez tartoznak.

A kikötőhatóságok külön jaktlajstromokat vezetnek.
A cs. és kir. jakthajóraj járóművei Legfelsőbb jóváhagyás

sal a cs. és kir. hadilobogót, valamint külön árbocszalagokat 
viselnek és főleg a vitorlasport űzésére szolgálnak. Egyes jakijai 
hazai beltavakon vannak (Wörthi-tó, Balaton).

141. Hosszú járatú tengerhajózás, nagy és kis parti 
hajózás. A tengeri kereskedelmi hajók azon területek szerint, 
melyeken járni jogosítvák, három kategóriába osztatnak. Meg
különböztetnek a hosszú járat, a nagy és a kis parthajózás 
(cabotage). Valamely hajónak az egyes kategóriákba való besoro
lása a hajó tengerképessége és hajózási teljesítőképessége, a 
hajóvezető minősítése és egyéb idevágó adatok alapján történik.

A hosszú járat kiterjed az összes tengerekre és az azokba 
torkoló vizekre.

A nagy parti hajózás az osztrák-magyar lobogó alatt hajózó 
járóművek részére az egész Földközi-tengert— beleértve a Fekete
tengert, a Suezi-csatornát és a Vörös-tengert az adeni kikötő 
bevonásával — öleli fel.

A hazai járóművek kis parti hajózása az Adriára, a lepantói 
öbölre és a jóni szigetekre szorítkozik. Magától értetődik, hogy 
halászbárkák, más bárkák és csónakok a 3 kategória egyikébe 
sem sorolnak.

A cs. és kir. hadtengerészet sorhajóhadnagy! rendfokozata 
azon képesítéssel jár, hogy annak viselője egy hosszújáratú 
kereskedelmi hajót vezényelhessen, a fregattahadnagy és a tenge? 
részeti zászlós rendfokozata a nagy partihajózásra, illetőleg egy 
hosszújáratú hajón kormányosi (tenente) minőségben való alkal
mazásra képesít.

Hasonló minősítések vannak hatóságilag elismerve a cs. és 
kir. hadtengerészet gépüzemvezetői és gépszolgálatbeli altisztjei
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részére a kereskedelmi gőzhajókon végzendő gépszolgálatot 
illetőleg.

142. Tengeralatti távirókábelek oltalmazása. A part- 
melléki tengeren kívül fekvő tengeralatti távirókábeleket egy nem
zetközi szerződés védi (köttetett Parisban 1884. és 1886-ban). 
E szerint egy kábel elszakítása vagy megrongálása büntetendő 
cselekmény, amennyiben szán tszán dékosan vagy hanyagságból 
történik. A szerződésbe lépett hatalmak hadihajóit e tekintetben 
nyílt tengeren egy bizonyos felügyeleti jog illeti meg. Hadviselő 
hatalmak cselekvési szabadságát ezen szerződés nem gátolja 
(176. pont).

Oly gőzhajókat, melyek tengeralatti kábelek lerakásával 
vagy felszerelésével vannak elfoglalva, nem szabad munkájukban 
gátolni; az összes többi hajók kötelesek előlük kitérni.

Ott ahol a partok közelében kábelek vezetnek, a szükség
hez mérten horgonyzási tilalmak állnak fenn.

143. Rádió- (szikra-) távirászat.*) A rádiótávirászati és 
rádiótávbeszélési berendezések mindinkább terjedő alkalmazása 
hajókon szükségessé tette, hogy a rádióközlekedés szabályozá
sára határozványok bocsáttassanak ki, amelyek a készülékek és 
a személyzet hatósági ellenőrzésére, valamint bizonyos üzem
korlátozásokra vonatkoznak a partmelléki vizek körletében; 
utóbbinak célja lehetőleg elejét venni a kölcsönös zavarásnak.

Háború esetén az állam fentartja magának, hogy a rádió
távirászati készülékek használatát kereskedelmi hajók részéről 
még sokkal messzebbmenő mérvben korlátozza.

Tengeri szertartás.
144. A kölcsönösségi elv. A tengeri szertartás magába 

foglalja a nemzetközi tengeri közlekedésben szokássá vált tisz
telgés! módokat és az idevágó udvariassági ténykedéseket.**)

*) A cs és kir. hadtengerészetnek jelenleg nagyszámú hajóállomá
sokon kívül 5 parti rádióállomása van, köztük a pólai, sebenicói és castel- 
nuovói erőállomások, melyek a nyilvános közlekedésre is szolgálnak.

**) Elmúlt történelmi korszakokban oly tiszteletadásokat is tartalmazott, 
melyeket domináló tengeri hatalmak, mint pl. Anglia, gyengébb hatalmak 
hajóitól kategorikusan követeltek s amelyek a megalázás jellegével bírtak.
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A mai tengeri szertartás alapját az összes szuverén államok 
egyenlősége képezi; e szerint a teljes kölcsönösségen nyugszik, 
de éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül, nehogy a lenézés
nek még a látszata is előfordulhasson és hogy az ebből kelet
kezhető súrlódások és összeütközések elkerültessenek.

145. Tisztelgés! módok általában. Minden államban 
pontos utasítások*) állanak fenn a saját hajók részéről végzendő 
tisztelgéseket illetőleg.

A tengeren hagyományos tisztelgés! módok és udvariassági 
ténykedések a következők:

1. A lövegtisztelgés,
2. a párkánytisztelgés és hurrá-kiáltások,
3. idegen nemzeti lobogóknak felvonása az egyik árboc- 

sudáron a nagy vagy kis lobogódísszel **) együtt vagy anélkül,
4. kölcsönös látogatások (252—256. pontok) és
5. bizonyos föltételek mellett tisztelgés a lobogóval.
A felsorolt tisztelgés! módok közül az első 3 — beleértve 

a nagy (tengeren mindig csak a kis) lobogódíszt — államfők és 
legmagasabb személyiségek jelenléte esetén alkalmaztatnak. A nagy 
lobogódísz egyesítve lövegtisztelgésekkel nemzeti ünnepségeken 
való részvétel alkalmával is. Valamely idegen nemzeti lobogó 
felvonása lobogódísz nélkül idegen rang- és parancsnoki jelvé
nyek előtti tisztelgések és személyi tisztelgések végrehajtása alkal
mával történik, mi utóbbi alatt egy bizonyos számú tisztelgő lövés 
értendő, melyek katonai (tengerészeti), egyházi vagy politikai 
méltóságokat illetnek meg bizonyos alkalmakkor( pl. a hajón tett 
látogatások alkalmával).

146. Lövegtisztelgés és annak viszonzása. Hadihajók, 
melyek egy külföldi horgonyzóhelyre érkeznek, a területi fenség
joggal bíró állam lobogóját 21 lövéssel üdvözlik — a területi 
tisztelgéssel — ha a helyi viszonyok lövegtisztelgéseket nem 
zárnak ki (szűk kikötőkben nem szabad lövegtisztelgéseket végezni) 
és ha bizonyos, hogy a tisztelgés egy parti üteg vagy az illető

*) Ő Felsége hadihajói számára az idevonatkozó határozványok a 
«Szolgálati szabályzat a cs. és kir. hadtengerészet számára» 111. Rész (XI. 
szakasz «Tisztelgések») szolgálati könyvben tartalmazvák. Lásd még a 258— 
260. pontokat.

**) A IV6 mellékleten a nagy és a kis lobogódísz le vannak ábrázolva.
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hatalom egy jelenlevő hadihajója által késedelem nélkül viszo- 
noztatni*) fog.

Egy nemzetközi tisztelgés sem áll több mint 21 lövésből; 
ezeknek végzésére csakis a kisebb kaliberű lövegek alkalmaz
tatnak.

Idegen rang- és parancsnoki jelvények rendszerint ugyan
azon tisztelgésekben részesülnek, mint a saját jelvények, azon
ban a területi tisztelgést az elsőbbség illeti meg minden más 
tisztelgés előtt.

Általában függetlenül a nemzetiségtől az alantos a feljebb
való előtt, egyenlő rendfokozaton az érkező a már ott lévő előtt 
tiszteleg. Ha egy és ugyanazon nemzethez tartozó több parancs
noki lobogó van egy helyütt egyesítve, akkor ezen parancsno
kok közül csak a rangban legmagasabb lobogója üdvözlendő. 
Különböző nemzetek parancsnoki lobogói körül a fenségjoggal 
bíró állam lobogóját illeti meg a tisztelgés elsőbbsége, csak 
azután üdvözlendők a többiek a rendfokozatok rendjében, egyenlő 
rendfokozat mellett az illető horgonyzó helyen való időzés hossza 
szerint. Minden idegen tisztelgés viszonzása alkalmával az ide
gen lobogó ott vonandó fel, ahol az idegen hajón a saját lobogó 
lengett (e célra csakis a fő- és előárboc jönnek tekintetbe).

147. A lobogó felmutatása, lobogótisztelgés. Barátsá
gos viszonyban élő nemzetek hadihajói, ha a tengeren találkoz
nak, felmutatják egymásnak lobogóikat (ugyanis ha hadihajók 
horgonyoznak, lobogóik mindenkor reggeli 8 órától naplemetig 
felvonva marad, tengeren azonban, ha a látókörben nincs száraz
föld vagy más hajók, ez rendszerint nem történik). Ha egy hadi
hajó kereskedelmi hajóval találkozik, melynek lobogója fel van 
vonva, akkor a hadihajó is köteles lobogóját felmutatni. Keres
kedelmi hajók az összes nemzetek hadihajói előtt a lobogótisz
telgést előbb végzik, és pedig vagy e lobogónak egyszeri lebo 
csátásával vagy pedig annak háromszori be- és felvonásával, 
azonban sem erre, sem lobogójuknak a tengeren való felmutatá

*) Általában a nemzetközi érintkezésből kifolyó tisztelgések rendszerint 
tisztelgés és viszonzásból állanak, midőn is lövegtisztelgések mindig egyenlő 
lövésszámmal viszonzandók; ennélfogva csakis akkor végzendők, ha viszon
zásuk biztosítva látszik. Kivételt képeznek a szuverén és ezekkel egyenrangú 
személyiségek előtti tisztelgések, továbbá bizonyos föltételek mellett személyi 
isztelgések és végül idegen nemzeti ünnepségek alkalmával végzett tisztel
gések, melyek mindannyian többnyire viszonzásban nem részesülnek.
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sara semmikép sincsenek kötelezve. Csak ha osztrák-magyar 
kereskedelmi hajók egy felvont lobogóval haladó cs. és kir. hadi
hajóval találkoznak, akkor kötelesek saját lobogójukat is felmutatni.

Ő Felsége hadihajói a lobogóval való tisztelgést (mely min
dig csakis a tatlobogóval végzendő) csakis egy ilyen tisztelgés 
viszonzásaképen alkalmazhatják, midőn is a lobogó csak egy
szer bocsátandó le. Csak azon esetben, ha egy idegen hadihajó 
elébb tisztelegne egy vagy többszöri lobogólebocsátással, akkor 
ugyanazon módon történjék a viszonzás.

148. Tisztelgés hurrá-kiáltások által. Hurrá-kiáltásokkal 
államfők és azoknak családtagjai üdvözöltetnek, még pedig előb
biek 5, utóbbiak 3 hurrá-kiáltással, a hadihajóknak a párkányokon 
sorakozott vagy egyéb megfelelő módon felelállított személyzetei 
által, ha az előbb nevezett személyiségek a horgonyzóhelyet 
bejárják vagy az illető hadihajó mellett elhaladnak.

Ha ugyanazon nemzethez vagy egymással barátságban lévő 
nemzetekhez tartozó hadihajók hosszabb (tengerentúli) utazásra 
elindulnak vagy arról visszatérnek, szintén 3 hurrával üdvözlik 
egymást.

Jogi viszonyok a tengeren.
149. Hadi- és kereskedelmi hajók a nyílt tengeren.

Hadi- és kereskedelmi hajók a nyílt tengeren kizárólag az anya
ország joghatóságának vannak alávetve. Ennélfogva minden vét
ség és bűntett, mely valamely hajón nyílt tengeren előfordul, 
még ha idegen állampolgárok követték is el, azon állam törvény- 
hatósága alá tartozik, melynek lobogóját a hajó viseli.

Azon alapelvből, hogy mindennemű törvény- és rendőrható
sági hatalom gyakorlása idegen nemzetiségű hajókkal szemben 
nyílt tengeren ki van zárva, csak két esetben van kivétel és pedig:

1. egy oly kereskedelmi hajó üldözésénél, melynek legény
sége idegen területen bűntettet követett el, amelyért való üldözés 
az illető fen ható sági vizeken kívül is a tengeren meg van engedve és

2. hadihajóknál, amelyeket mint népjogszerinti biztonsági 
közegeket a nyílt tengeren a feltartóztatás joga a nemzetiség meg
állapítása céljából (161. pont) idegen kereskedelmi hajókkal szem
ben megilleti, ha a tengeri rablás (158. pont) vagy a rabszolga
kereskedés (160. pont) népjogba ütköző bűntettei fenforognak.
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150. A katonai parancsnokok fenyítő joga a ten
geren. Önálló viszonyban álló hadihajónak illetve hajókötelé
keknek parancsnokai a fegyelmi fenyítő hatalmat a legnagyobb 
kiméretben gyakorolják; rájuk bírói felsőbbségi jogok is Hibáz
tatnak.

151. A kereskedelmi kapitányok fenyítő hatalma és 
idevágó határozványok. Tengeri kereskedelmi hajók kapitá
nyai a tengerészeti parancsnoklási jogon felül még fegyelmi 
fenyítő joggal is fel vannak ruházva (ez többnyire azon jogra vonat
kozik, hogy bizottsági eljárás alapján pénzbírságot szabjanak ki). 
Oly bűntettekre nézve, melyek hajóján nyilt tengeren követet
nek el, köteles a tényálladékot tanuk bevonásával jegyzőkönyvileg 
megállapíttatni és szükség esetén a tettest elfogatni. Tettes és 
tényálladékfelvétel a következő kikötőben belföldön az illetékes 
bíróságnak, külföldön a konzulátusnak adandók át. Ha valamely 
külföldi kikötőben a saját államnak nincs konzuli képviselete, 
akkor a kereskedelmihajó parancsnoka intézkedjék aziránt, hogy 
a tettes egy megfelelő hajóval (gőzhajózási vonal) hazaszállít- 
tassék. Ha egy saját lobogóbeli hadihajó hazautazása folyamán 
épen ezen kikötőben időzik, akkor a kapitány a tettes hazaszállí
tását a hadihajóval a hajóparancsnokságtól kérelmezheti.

A cs. és kir. hadihajók parancsnokai ezen esetben fel van
nak hatalmazva, sőt olykor kötelesek, azon személyeket hatal
mukba keríteni, akik egy saját nemzetiségbeli kereskedelmi hajón 
nyilt tengeren büntetőbíróságilag tiltott cselekményeket elkövet
tek; ugyanez érvényes egy ily hajón levő gonosztevőkre nézve 
azon esetben, ha a hazai hatóságok által üldöztetnek.

152. A hadihajók és csónakjaik területenkívülisége. 
Hadihajók államuknak területét képviselik, ennélfogva idegen part- 
melléki tengerben is mindenre nézve, ami rajtuk vagy 
csónakjaikban (hozzátartozó részeken) történik, az idegen fenségjog 
alól ki vannak vonva, vagyis területenkívüliek. A hadihajók viszonya 
a külföld hatóságaihoz ennélfogva mindig nemzetközi jellegű. 
Viszályok diplomatikai úton intézteinek el.

Magától értetődik, hogy hadihajók és hadihajókötelékek 
parancsnokságai kötelesek idegen vizekben mindent kerülni, mi 
az ottani állami fenség vagy nemzetiség megsértésével járhatna.

Idegen hadihajóhoz tartozó személyek által — különösen 
magánminőségben — a szárazföldön (a területi körletben) elkö-
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vetett büntetendő cselekmények megtorlása a területi államha
talmat illeti meg. Mindazonáltal idegen hadihajó személyeire nézve, 
ha hivatalos minőségben időznek a szárazföldön, a területenkívü
liség joga udvariasságból gyakran elismertetik.

Ha egy hadihajó személyeinek, kik idegen területen bünte
tendő cselekményt követtek el, sikerül magukat az idegen ható
ság általi el fogatás alól kivonni és egy saját nemzetbeli hadi
hajót vagy egy hozzátartozó hadicsónakot elérni, akkor az idegen 
hatóságok hatalma alól ki vannak kapcsolva, melyek most már 
csakis arra szorítkozhatnak, hogy az esetet a hajóparancsnok
ságnak bejelentik.

A cs. és kir. hadtengerészet szolgálati szabályzatának (III. 
Rész, 910. pont) a hadihajók területenkivüliségére vonatkozó 
bekezdése szószerint így hangzik:

«Egészségügyi rendészeti hivatalos ténykedésektől eltekintve, 
semmiféle ürügy alatt és semmi föltétel mellett soha meg nem 
engedhető, hogy Ő Felsége hadihajói egy idegen hatalom köze
gei által átkutattassanak; hasonlómód semmikép sem engedhető 
meg, hogy bármely a személyzethez tartozó vagy más minőség
ben a hajóra vagy egy ahhoz tartozó csónakba felveti személy 
ily közegek által elfogattassék. Általában meg nem tűrhető, hogy 
idegen közegek bármely ténykedést végezzenek a hajón, mely a 
területi fenségjog folyományaként volna tekinthető. Ily alkalom
ból idegen részről alkalmazott minden erőszak ellen a legszélsőbb 
ellenállás fejtendő ki.»

153. Szökevények a külföldön. Szökések esetén a kül
földön a cs. és kir. konzulátusok közvetítését kell igénybe venni; 
ahol ilyenek nincsenek, ott a helyi hatóságokhoz kell folyamodni. 
Még ha e tekintetben nincsenek is külön szerződések, az idegen 
helyi hatóságok azért rendszerint segédkezet nyújtanak hadi 
vagy kereskedelmi hajókról megszökött személyek előkerítésében 
anélkül hogy hivatalos hatalommal lépnének fel.

154. Az állampolgárok oltalma a külföldön, A cs. 
és kir. hadihajók parancsnokai kötelesek a monarchia állampol
gárainak a külföldön oltalmat és segítséget nyújtani, azonban 
kerülniök kell emellett az idegen országos törvényekkel való 
összeütközést.

155. Menedékjog. Oly országokban, hol abnormis álla
potok uralkodnak, azután elemi katasztrófák alkalmával stb. a
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parancsnok jogosítva van, még idegen nemzetiségbeli szökevé
nyeket is hajójára felvenni. Ily menedék nyújtásakor a hajón első
sorban szem előtt tartandó az államérdek és a hajó harckész
sége; másrészt a parancsnoknak az emberiesség követelményei 
elől soha sem szabad elzárkóznia és nem szabad egy felet vagy 
nemzetiséget valamely másiknak elébe tennie.

A parancsnok szökevényeket, melyeknek hajóján menedéket 
nyújtott, mindenkor, különösen azonban, ha ezt az állam érdekei meg
követelik, szintúgy ismét ki is utasíthat, de ki nem szolgáltathatja.

Személyeknek kiszolgáltatása csakis a saját kormány utasí
tására eszközölhető; ez rendszerint csak az államok közt fenn
álló szerződések esetén történik, melyek többnyire nem alkalmaz
hatók politikai vétségekre.

156. Kereskedelmi hajók idegen partmélléki tenge
reken. A kereskedelmi hajók jogi viszonyai idegen partmélléki 
tengereken többnyire kereskedelmi és hajózási szerződések vala
mint konzuli egyezmények által szabályozvák.

A kereskedelmi hajók idegen kikötőkben (partmélléki tenge
reken, elvileg az ott fenségjogot gyakorló idegen állam bírói és 
rendőri hatalmának vannak alárendelve. Ezen állam bíróságai 
jogosítvák, vétségeket és bűntetteket, melyeket ily hajók személy
zetéhez tartozó egyének akár a hajón, akár a szárazföldön elkö
vettek, megtorolni és a vétkeseket hajóik fedélzetén is elfogni. 
Erre vonatkozólag szerződésileg ki van kötve, hogy a konzuli 
(diplomatikai) képviseletek ily hivatalos ténykedések közvetítése 
céljából elébb értesíttetnek. Többnyire azonban az államok part- 
melléki tengerükben időző idegen kereskedelmi hajók ellen csak 
akkor gyakorolják a bírói hatalmat, ha oly bűntettekről van szó 
melyek saját állami érdeküket vagy valamely állampolgárukét 
érintik, vagy ha a kikötőszabályzat megszegése történt, továbbá, 
ha a kapitány vagy az illető konzuli képviselet részéről a helyi 
hatóság közbelépése kérelmeztetik. Más esetekben a konzulátusra, 
esetleg magára a kapitányra bizatik, a büntető eljárást a hazai 
törvények szerint megindítani.

Oly külföldi kikötőkben, hol nincsenek osztrák-magyar kép
viseletek, a fentiek szerinti konzuli teendők az esetleg ott időző 
cs. és kir. hadihajók parancsnokságaira szállnak.

157. Konzuli bíráskodás. Törökországban, továbbá Per
zsiában, Sziámbán és Kínában a külföldi honosok, tehát idegen
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kereskedelmi hajók személyzetei is konzulátusaik bíráskodása alá 
tartoznak. Ennek folytán ezen országokban az idegen kereske- • 
delmi hajók is a területenkívüliség jogát élvezik, ami általában 
kevésbé civilizált országokban de facto így van.

158. Tengeri rablás. Tengeri rablás vagy kalózkodás 
alatt egy állami felhatalmazás nélkül űzött, nyerészkedő szándékú, 
erőszakos cselekedeteknek tengeren való végrehajtását célzó, fegy
verhasználattal járó vállalat értetődik.

Kalózhajókkal egyenlőknek tekintendők:
1. Kobozóhajók (185. pont), ha a feltételek, melyek alatt a 

kobozás megengedhető, nincsenek minden irányban kielégítve;
2. oly hajók, melyek lobogó nélkül vagy egy el nem ismert 

lobogó alatt közlekednek és erőszakos cselekményeket követnek el.
Bizonyos tekintetben lázadó hajószemélyzetek, melyek a 

hajót és vezetőiket hatalmukba kerítették, szintén tengeri rablók
nak tekintetnek, míg felkelők, valamely államhatalom ellen harcoló 
szervezetek hajói nem tekintendők kalózhajóknak.

A tulajdonképeni tengeri rablás manapság már csak a kelet
ázsiai és ausztráliai szigetvilág és a kínai part egyes területeire 
szorítkozik és a nemzetközi tengeri forgalomban úgyszólván már 
mi szerepet sem játszik.

A rabszolgakereskedés (160. pont) szintén a kalózkodás egy 
nemének tekintetik.

A tengeri rablók a nemzetközi jogközösségből ki vannak 
zárva, tehát nemzetietlenítettek. Minden civilizált állam törvény- 
hatóságai népjogilag jogosítvák kalózok felett bíráskodni, tekintet 
nélkül a tettesek és hajójuk eredeti nemzetiségére.

Mindenkinek jogában áll, hadihajók pedig kötelesek, kaló
zokat és járóműveiket minden előforduló alkalom adtán hatal
mukba keríteni. Ha a körülmények igazolják, akkor egy kalóz
hajó üldözése még idegen partmelléki tengerén is folytatható, pl. 
azon esetben, ha a parti állam megfelelő hajók hiján képtelen 
volna az üldözést a maga részéről felvenni.

Oly egyének elitélése, kikre a tengeri rablás rábizonyult, az 
illetékes bíróságok (polgári büntető bíróságok, hadtörvényszékek) 
jogkörébe tartozik; kalózokat minden teketória nélkül valamely 
vitorlafa végére felkötni oly szokás, mely idejét múlta.

Az osztrák-magyar katonai büntetőtörvény a tengeri rablás 
bűntettére úgy békében, mint háborúban a kötél általi halált szabja ki.
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A hadtengerészet által elfogott tengeri rablók a tengerészeti 
♦ büntető bíráskodás alá tartoznak.

159. Parti rablás. A parti rablás nem tekinthető kalóz
kodásnak, minthogy a parti rabló nincsen nemzetietlenítve; ő 
azon állam bírói hatalmának van alávetve, amelynek partmellékén 
a bűntett elkövettetett.

160. Rabszolgakereskedés. A rabszolgakereskedés szer
ződések alapján az összes európai hatalmak, az északamerikai 
Egyesült-Államok, Perzsia, Zanzibár és a Kongoállam részéről — 
bizonyos fenntartásokkal a vétkesek elítélésére való illetékességet 
illetőleg — a tengeri rablás kategóriájába soroltatik.

Az 1890-iki brüsszeli rabszolgakereskedésellenes értekezleten 
terjedelmes rendszabályok állapíttattak meg a rabszolgakereske
désnek vizen és szárazon való elnyomására. A többi közt a 
szerződéses hatalmak hadihajói azon joggal ruházvák fel, hogy 
egy bizonyos kategóriához tartozó hajókat, tekintet nélkül az általuk 
viselt lobogóra, a keletafrikai partok mentén és az indiai Óceán 
egy részében átkutathassanak és adott esetben lefoglalhassanak.

A szárazföldön érvényes megállapodásokkal megegyezőleg 
minden rabszolga, aki a szerződéses hatalmak valamelyik hajó
jára menekül, «szabadinak nyilváníttatik.

161. Valamely hajó nemzetiségének megállapítása. 
Ha indokolt gyanú merül fel tengeri rablást vagy egy evvel 
egyenlőnek tartott bűntettet (160. pont) illetőleg, akkor hadihajók 
jogosítva vannak bármely nemzet kereskedelmi hajóit a nyilt ten
geren vagy a saját partmelléki tengeren feltartóztatni és nemze
tiségüknek (a hajóokmányokkal való) igazolására szorítani. Ezt a 
nemzetiségnek béke idején eszközölt megállapítására való jog
nak nevezik; ez jól megkülönböztetendő az átkutatás! jogtól 
háborúban (197. pont), mely a hadviselő hatalmaknak e tekintet
ben sokkal messzebb menő engedményeket nyújt. Elv az, hogy 
e jog gyakorlása ne járjon a nemzetközi forgalom zaklatásával. 
Kötelessége tehát a hajóparancsnoknak, hogy a körülményeket 
jól fontolja meg, mielőtt egy idegen hajót megállít. E békejoggal 
való minden visszaélés az érintett állam erélyes tiltakozásával 
találkoznék és diplomatikai eljárást, esetleg kártérítési igényeket 
és más eféle bonyodalmakat idézne elő.

Az eljárás, mely egy kereskedelmi hajó megállításánál köve
tendő a következő: a hadihajó az illető kereskedelmi hajót elébb
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üldözőbe fogja venni és őt saját lobogójának felvonásával, esetleg 
nemzetközi jelzésekkel is vagy pedig rákiáltással (ném. Anpreien, 
többnyire szócső — megaphon — segélyével) lobogójának fel
mutatására fogja felhívni. Ha a kereskedelmi hajó e felszólítást 
semmibe se veszi, vagy ha sőt sebességének növelésével vagy 
egyéb hajómívelettel elmenekülni iparkodik, akkor a felszólí
tásnak megfelelő nyomaték, elébb egy vak lövés, azután egy 
éles, de a hajótól félre célzott lövés elsütésével adatik. Ha ezen 
intelemnek sincs foganatja, akkor a parancsnok erőszakos esz
közökhöz nyúlhat, hogy az üldözött hajót megállásra kénysze
rítse. Erre egy tiszt vezénylete alatt álló csónak átküldése követ
kezik a hajóokmányok átvizsgálása céljából (137. pont). Ez 
a tényállás megállapítása céljából akkor is megtörténnék, ha 
a hajó a lobogójának felmutatására, illetve a megállásra vonat
kozó felhívásnak mindjárt kezdetben engedett volna, azonban a 
hajó külseje, vagy a szerzett tudósítások és más efélék a gyanút 
még csak növelnék, hogy a tekintetbe jövő bűntettek egyike 
tényleg fenforog. Ha a gyanú nem bizonyosodik be, akkor ter
mészetesen minden további rendszabály mellőzendő, mely a 
megállított hajót útján feltartóztatná. Ellenkező esetben a tengeri 
rablás tekintetében fenálló szabályok (158. pont) értelmében a 
hajó lefoglalása és a tettesek elfogása következik.

A nemzetközi kiegyenlítő és kényszereszközök.
162. Választott bíróságok. Többrendbeli tengerjogi kér

dések tekintetében a felfogások nem egyeznek meg. Ezen körül
mény, továbbá nyilvánvaló jogsértések esetei (többnyire a vetél
kedés következményeként) az államok közt egyenetlenségeket 
okoznak; békességes elintézésük, tekintetesei az akadálytalan 
tengeri forgalom óriási gazdasági jelentőségére általános érdek
nek felel meg. A legújabb időben jelentkező azon igyekvés, 
miszerint az önsegély cselekményei, beleértve a háborút, lehetőleg 
megakadályoztassanak és viszály esetén inkább egy részrehaj- 
latlan választott bíróság döntése fogadtassék el, a fenti ténynek 
és azon megyőződésnek tudandó be, miszerint a gyengébbnek 
is biztosítandó jogvédelem. Ily felfogástól irányítva már az 1. hágai 
békeértekezlet (1899) alkalmával a legtöbb szuverén állam egy 
egyezményt kötött, mely a II, értekezletben (1907) létrejött «Egyez-

Tengerészet. 11
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meny nemzetközi viszályok békés elintésére» által további kiegé
szítést nyert.

Ezen egyezmény vonatkozik úgy az ú. n. «jó szolgálatokra» 
és bármely részrehajlatlan harmadik állam közvetítésére, mint egy 
nemzetközi választott bírósági eljárásra (hágai állandó választott 
bíróság), melyet az egyezményes hatalmak igénybe vehetnek azon 
esetben, ha az előző diplomatikai eljárás nem vezetett volna a 
kívánt célra, mi nevezetesen tengerészeti viszályesetek alkalmával 
gyakran előfordul.

163. Represszáliák. Ha a hágai értekezletekben államok 
közti egyenetlenségek elintézésére megállapított eszközöknek ered
ménye nem volt, vagy pedig ha tekintettel a tényállapotra nem 
is nyúltak ezen eszközökhez, akkor más nem marad hátra, mint 
a megoldást erőszakos módon kisérleni meg, amennyiben kor
látolt erőszakos rendszabályok, t. i. a «represszáliák» (melyek 
csak kereskedelmi politikai természetűek is lehetnek) vagy leg
szélsőbb esetben a háború alkalmazására kerül sor.

Represszáliák ennélfogva az önsegélyzés cselekményei s cél
juk, hogy az államnak, mely azokat alkalmazza, szenvedett mél
tatlanságért elégtételt vagy anyagi károsításért kártérítést stb. 
szolgáltassanak. Represszáliák csakis állami megbízás alapján 
alkalmazhatók, azonban egy hadihajó parancsnoka sürgős esetek
ben, midőn ezt a saját állampolgárok biztonsága megköveteli (pl. 
lázadó mozgalmakkor kevésbé civilizált országokban), vagy ha a 
lobogó becsülete veszélyeztetve látszik, saját teljhatalmából kifo
lyólag nyúlhat represszáliákhoz. Minden ilyen cselekmény elébb 
tói meggondolandó, de azután végrehajtásában erő és erély 
nyilatkozzék.

A leghasználatosabb tengerészeti jellegű represszáliák a 
következők:

1. Visszatartása, esetleg lefoglalása azon állam kereskedelmi 
hajóinak, amely ellen a represszália gyakoroltat!^ a saját kikö
tőkben és partmelléki tengerben. Ezt embargónak nevezik.

Idegen kereskedelmi hajóknak és rakományainak lefoglalása 
bizonyos körülmények között kényszerhelyzetek vagy az állam 
érdeke által is indokolva lehet, anélkül hogy represszáliákról 
lenne szó. Ezen rendszabály azonban az utólagos teljes kárpótlás 
kötelezettségével jár és szükségbeli embargónak neveztetik, meg
különböztetvén az általános embargótól, mely alatt az összes
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kereskedelmi hajóknak nemzetiségükre való tekintet nélküli vissza
tartása a saját kikötőkben, háború előtt vagy alatt értendő, pl. 
katonai tengerészeti előkészületek titokbantartása érdekében és 
más okokból. Az általános embargó sem fogható fel mint represz- 
szália és kárpótlási igényekre jogosít.

2. Meghatározott nemzetek hajóira kivetett azon tilalom, 
hogy a saját területfenségi körletbe eső kikötőket (vizeket) fel
keressék, továbbá tüntetések hadihajókkal (csapatokkal), vala
mint a békés tengerzár. Ilynemű represszáliák olykor több hata
lom által együttesen gyakoroltatnak.

Ha legmesszebbmenő erőszakos eszközök kerülnek alkal
mazásba, amilyenek háború esetén jog szerint az ellenséges hata
lom ellen gyakorolhatók, akkor általános represszáliák esete forog 
fenn. (Példa rá a nagy hatalmak akciója a kínai zavarok alatt 
1900-ban). Ezek csakis azon esetben nem vezetnek hadüzenetre, 
ha az érintett állam nem rendelkezik megfelelő hatalmi esz
közök felett.

164. Retorzió. Ha kizárólag arról van szó, hogy vala
mely államnak méltánytalan joggyakorlása saját állampolgáraink 
ellen azáltal toroltassék meg, hogy az ő állampolgárait hasonló 
elbánásban részesítjük, akkor ezt retorziónak nevezik.

165. Beavatkozás. Beavatkozás alatt egy vagy több állam 
nak egy más állam ügyeire gyakorolt befolyása értendő, ami poli
tikai vagy közgazdasági okokból történhetik. Alapját az erősebb 
joga képezi. Ide tartozik tehát a beavatkozás is valamely más állam 
belbékéjének visszaállítása vagy ezen állam fenntartása céljából, ha 
azon veszélyben forog, hogy egy harmadik hatalom által legyőzetik.

A beavatkozások tisztán diplomatikai vagy pedig katonai 
jellegűek lehetnek. Nem szükséges, hogy az utóbbi mindjárt eleve 
a háborús eljárás jellegével bírjon, azonban, hogy nyomatéko
sabb legyen, többnyire a megfenyegetés alakját fogja felölteni, 
ilyen például a hajóhadtüntetés.

Tengeri hadijog.
166. Általában. A tengeri hadvezetés minden időkben nem 

az ellenfél harcképtelenséget, hanem megsemmisítését célozta és 
manapság is ugyanaz a célja, amennyiben «ellenfél» alatt nem a 
harcoló embereket, hanem a harcegységeket: a hajókat értjük.

11*
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Egyébként a tengeri háborúban érvényes haditörvények, 
beleértve a humánus irányzatú rend- és jogszabályokat, amelyek 
a kemény katonasors enyhítésére, a tulajdon védelmére stb. alkot- 
vák, lényegileg vagyis amennyiben az a fenti alapelv mellett lehet
séges, azonosak a szárazföldi háború törvényeivel; van azonban 
egy elvi különbség, t. i. hogy a tengeren úszó ellenséges magán- 
tulajdon, tehát az ellenség kereskedelmi hajói és az ellenség 
tulajdonát képező rakományok mindig, semleges tulajdon pedig 
bizonyos föltételek mellett (hadi dugárú, zártörés) a támadás 
tárgyait képezik, tehát a hadviselő felek általi elkobozásnak, sőt 
bizonyos körülmények között a megsemmisítésnek is alávetvék.

Ebből a tengeri háború számára hasonlíthatlanul bonyolul
tabb nemzetközi jellegű jogi vonatkozások származnak, mint a 
szárazföldi hadviselésben, amennyiben a semleges hatalmak közül 
is azok, amelyek a tengert járják és azon kereskedelmet űznek, 
tengeri kereskedelmük tekintetében a háború kellemetlenségeibe 
belevonatnak.

A háborúban népjogilag minden erőszakos eszköz meg van 
engedve, mely az ellenfél legérzékenyebb életérdekeit sújtja, őt 
lehetőleg rövid időn belül kimeríti és ezáltal az ellenségeskedés 
gyorsabb befejezését idézi elő. Egy ilyen eszköz az ellenséges 
tengeri forgalom megszorítása, minthogy a szabad tengeri for
galom minden nagyobb államszervezet jólétének egyik elenged- 
hetlen feltételét képezi; ettől függnek kereskedése és ipara, 
amelyek gazdaságának és hatalmának főforrásait alkotják. Ezen 
alapszik a mai kor tengeri zsákmányjoga (178. pont), amely a 
«cirkáló hadviselés» utján gyakoroltatik, főként csak a vagyono
sokat sújtja és elvileg nem követel véráldozatokat, tehát nem 
embertelen. Az idevágó határozványok a tengeri hadijog egy 
különleges részét képezik; a tengeri hadijog többi szabványai 
csakis mint a száraföldi háborúban érvényes törvényeknek a ten
geri hadviselésre való alkalmazásai szerepelnek.

Elmúlt időkben a tengeren uralkodó nemzetek a tengeri 
zsákmányjog tekintetében a legmesszebb menő, olykor a tiszta 
önkénnyel határos jogosítottságot igényelték. Az összes kultur- 
nemzeteknek növekvő abbeli érdekeltsége, hogy tengeri kereske
delmük ne veszélyeztessék túlságosan vagy sőt ki ne szolgáltassák, 
e téren lassanként változásokat hozott létre. Jelenleg ezen kényes 
ügyeknek egész átlaga nehány még el nem döntött kérdés kivé



165

telével a nemzetközi egyezmények egész sorozata útján a modern 
jogi nézetek szellemében annyira van szabályozva, amennyire ez 
a döntő szerepet játszó tengeri hatalmak érdekellentéte mellett 
általában lehetséges.

A hadviselő felek közti és a semlegesekkel szembeni vonat
kozások, melyek a tengeri hadijogból folynak, mai állapotukban 
a következő nemzetközi egyezményeken alapulnak: az 1864. évi 
genfi egyezményen, mely 1906-ban felülvizsgáltatott, a többször 
említett (1856. évi) párisi deklaráción, a két hágai békeértekezleten 
(1899. és 1907-ben), továbbá a londoni tengeri hadijogi értekez
letein (1909-ben), mely utóbbi kizárólag a zsákmányjogra és a ten
geri semlegességre vonatkozó kérdéseknek volt szentelve és tekin
tettel volt az utolsó háborúkban szerzett tapasztalatokra. Határo
zataik irányadóknak tekinthetők, minthogy azokat majdnem az 
összes szuverén államok feltétlenül vagy pedig bizonyos fentar- 
tásokkal elismerték; ennek folytán megfelelnek a media sententiának.

A II. hágai békeértekezlet tagjai ezenfelül a szerződéses hatal
maknak azt ajánlják, hogy nem túl későre halasztandó időben 
egy harmadik békeértekezletet hívjanak egybe, hogy az összes 
idevágó kérdéseknek megkezdett szabályozása az összesség érde
keinek megfelelően lehetőleg tovább folytattassék.

Az általános haditörvények alkalmazásukban a
tengeren.

167. Az ellenségeskedés megkezdése. Az ellenséges
kedés megkezdése félreérthetlen értesítéshez van kötve, mely ala
kilag lehet hadüzenet vagy pedig ultimatum feltételes hadüze
nettel.*)

A semleges hatalmak a hadiállapotról haladéktalanul értesí- 
tendők. Ez az egyik fél első ellenséges tényével kezdődik.

168. Az ellenség károsítására szolgáló eszközök. 
A hadviselőknek az ellenség károsítására szolgáló eszközök meg-

*) Hogy a jövő tengeri háborúban mennyiben fogják e szabályt betar
tani, azt függőben kell hagynunk. A hadi érdek úgyszólván mindent igazol, 
minélfogva semmikép sincs kizárva, hogy oly példák, mint amilyen volt a 
japánok rajtaütése a port-arthuri orosz flottán, a hadviselőket utánzásra fog
ják ösztönözni különösen azon esetben, ha — mint a japánoknál — a siker 
lehetősége teljesen a tengerfeletti uralomtól függ.
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válogatásában nincsen korlátlan joguk. E tekintetben a tengeren 
is a szárazföldi háborúban irányadó határozványok érvényesek/) 
A tengeralatti önműködő érintő aknákra vonatkozó fennálló meg
állapodásokat 1. a 177. pontban.

Hadi cselvetések ugyan meg vannak engedve, azonban nem 
szabad a hitszegés vagy árulás jellegével birniok. Ennélfogva 
hamis lobogónak mutatása, az ellenségét kivéve, szintén meg van 
engedve, azonban legkésőbb az első lövéssel felvonandó a saját 
nemzeti lobogó.

169. Önkéntes hajóhadak. Valamint a szárazföldi hábo
rúban a haditörvények nemcsak a hadseregekre, hanem a nép
hadakra és önkéntes testületekre is alkalmaztatnak, amennyiben 
megfelelően szervezve és egyenruhába öltözve felelős személy 
vezetése alatt állnak, ugyan úgy áll ez a tengeri háborúban az 
önkéntes hajóhadak és tengervédek hajóira nézve is. Az ilyen 
hajók azonban az illető állam tengeri fegyveres hatalmába való 
bevonásuk által állami jelleggel ruházandók fel, hadtengerész- 
tisztek vagy ilyenekké kinevezett kapitányok által vezénylendők 
és oly személyzettel látandók el, melyek a hadtengerészet állo
mányához tartozóknak tekinthetők.

170. Kereskedelmi hajók átváltoztatása hadihajókká. 
Ugyanez érvényes oly kereskedelmi hajókat illetőleg, amelyek 
hadihajókká (segédcirkálókká) változtatnak át. Ezek is kötelesek 
hazájuk hadihajóinak külső jelvényeit viselni és magukat szoro
san a haditörvényekhez tartani.

*) Eltekintve a külön egyezményekkel felállított tilalmaktól nevezete
sen meg van tiltva:

a) mérget vagy mérgezett fegyvereket használni,
b) az ellenséges néphez vagy ellenséges hadsereghez tartozó szemé

lyeket orozva megölni vagy megsebesíteni,
c) oly ellenséget, ki fegyverét letette vagy védtelen és kegyelemre 

megadta magát, megölni vagy megsebesíteni,
d) kinyilvánítani, hogy kegyelem nem fog gyakoroltatni,
e) oly fegyvereket, lövedékeket és anyagokat használni, melyek alkal

masak arra, hogy szükségtelenül szenvedéseket okozzanak,
f) a hadikövet-lobogót, az ellenség nemzeti lobogóját, katonai jelvé

nyeit vagy egyenruháját, valamint a genfi egyezmény külön jelvényeit illeték
telenül használni,

g) ellenséges tulajdont elpusztítani vagy elkobozni, kivévén azon ese
teket, midőn ezen pusztítást vagy elkobzást a háború követelményei sürgősen 
indokolják,
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Megkivántatik, hogy a hajó neve mennél elébb besoroltas- 
sék a hadihajók lajstromába, hogy a parancsnok neve a hadten
gerészet ranglajstromában előforduljon és a legénység katonai 
fegyelem alatt álljon.

171. Hadikövetek, kémek. A hadiköveteket, valamint 
kémeket illetőleg érvényes szokások a tengeri háborúban ugyan
azok mint a szárazföldön.

172. Hadifoglyok, betegek, sebesültek, halottak.
A hadifoglyok mennél elébb a saját fensőségi területhez tartozó 
kikötőkbe hozandók, hogy vagy hajókon, vagy a szárazföldön 
belebbeztessenek. Ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a 
szárazföldi háborúban ejtett foglyok; eziránt a II. hágai értekez
leten messzemenő részletek állapíttattak meg.

A sebesültek és betegekkel való bánás a genfi egyezménynek 
a tengeri háborúra való alkalmazásában (219. pont) van szabályozva.

A halottak, ha csak lehet, eltemetendők (szertartásuk szerint), 
tehát csak kivételesen sülvesztendők a tengerbe.

173. Általános határozványok a tengerről való lődö- 
zések számára. A tengerről való lődözések alkalmával ép úgy 
mint a szárazföldön történő bombázásoknál lehetőleg kimélendők 
a kultusznak, a művészetnek, a tudománynak és a jótékonyság
nak szentelt épületek és intézetek, valamint történelmi emlék
művek is, hacsak nem szolgálnak egyidejűleg katonai célokat is. 
A helyi lakosság dolga ily tárgyakat világosan megjelölni (a 
hágai egyezmény szerint e célra egyen szögalakú táblák alkalma
zandók, melyek átló által 2 részre osztva, felerészt fehérre, fele
részt feketére festendők).

h) kinyilvánítani, miszerint az ellenfélhez tartozóknak jogai és követe
lései érvénytelenekké váltak, ideiglenesen hatálytalanítottak vagy nem pana
szolhatok.

Hasonlóképen tilos, hogy a hadviselők az ellenfélhez tartozókat az 
országuk elleni hadmíveletekben való részvételre kényszerítsék, még ha az 
illetők már a háború kitörése előtt szolgálatukban állottak volna is.

i) Továbbá tilos használni:
oly lövedékeket, melyek 400 grammnál kevesebbet nyomnak és felrob

bantalak vagy pedig robbanó vagy gyúlékony anyagokkal töltvék,
oly lövedékeket, amelyeknek egyetlen célja fojtó vagy mérges gázokat 

terjeszteni,
oly lövedékeket, amelyek az emberi testben könnyen kitágulnak vagy 

lapossá nyomódnak, amilyenek pl. kemény burokkal ellátott lövedékek, mely 
burok a magot nem födi be teljesen vagy pedig bemetszésekkel van ellátva.
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174. Nem védett kikötővárosok és egyéb ilyes lakó
helyek lődözése. Nem védett kikötők, városok, helységek és 
épületek lődözése tengeri haderők által tilos. Ha a bejáratokban 
tengeralatti érintőaknák helyeztetnek el (177. pont), ez magában 
nem változtat ezen alapelven.

Ezen tilalomba azonban katonai művek, mindennemű katonai 
és tengerészeti műtelepek, valamint raktárak és más effélék, szó
val minden, mi az ellenséges hadsereg és hajóhad szükségletei
nek kielégítésére használható volna, szintúgy az esetleg a kikötő
ben tartózkodó ellenséges hadihajók nincsenek belefoglalva. Egy 
ellenséges tengeri haderő parancsnoka e tárgyakat lövegtűzzel 
elpusztíthatja, ha más eszköz nem áll rendelkezésére vagy ha maguk 
a helyi hatóságok lerombolásukat az e célra engedélyezett határidőn 
belül meg nem kezdték volna.

Ha kényszerítő katonai indokok gyors cselekvést követel
nek, mely ily határidő engedélyezését kizárja, akkor a parancsnok 
intézkedjék aziránt, hogy a város (helység) mennél kevesebbet 
szenvedjen a lődözés folytán.

Nem védett helységek lődözése akkor is foganatosítható, 
ha a helyi hatóságok vagy a lakosok vonakodnának azon fel
szólításnak megfelelni, miszerint készletben levő élelmicikkeket 
vagy készleteket egy ellenséges haderő folyó szükséglete számára 
fizetés vagy nyugtázás ellenében kiszolgáltassanak. Kiszabott de 
be nem szolgáltatott pénzsarc még nem jogosít a szóban forgó 
helységek lődözésére.

Mielőtt egy nem védett hely bombázása megkezdődnék, a 
helyi hatóságoknak e szándékról értesítés küldendő.

175. Hajókról kiinduló parti hadműveletek. Hajókról 
kiinduló parti hadműveletek számára a szárazföldi háborúban 
szabványos haditörvények teljtartalmúlag érvényesek.

176. Értesítő és továbbító eszközök ellenséges 
országban; tengeralatti kábelek. Minden eszköz, mely szá
razföldön, vízen vagy a levegőben alkalmas hírek továbbítására, 
vagy személyek és tárgyak szállítására, ellenséges országban alá 
van vetve a lefoglalásnak.

Tengeralatti kábelek, melyek egy megszállott területet sem
leges területtel kötnek össze, csak a feltétlen szükség esetén rom- 
bolandók el. Tengeri kábelek, melyek semleges területeket kötnek 
össze, kimélendők.
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177. Tengeralatti érintő aknák. Az orosz-japán háború 
folyamán szeizett nem örvendetes tapasztalatok helyükről elsza
badult tengeralatti érintő aknákkal arra indították a II. hágai érte
kezletet, hogy egy egyezményt alkossanak, mely ezen hadieszköz 
használatának bizonyos korlátozására és műszaki tökéletesítésére 
törekszik. Eszerint le nem horgonyzott, tehát a tengeren szaba
don úszó önműködő érintő aknák csak oly berendezéssel van
nak megengedve, mely az aknákat legkésőbb egy órával azután 
hogy magukra hagyattak, ártalmatlanná teszi.

Lehorgonyzóit aknák oly berendezéssel látandók el, mely 
őket ártalmatlanná teszi, mihelyt horgonyuktól elszakadnak (az 
önműködő torpedók már elejétől kezdve oly szerkezettel bírnak, 
mely őket ártalmatlanná teszi, mihelyt egy bizonyos úthosszúsá- 
gon végigfutottak anélkül hogy találtak volna). Továbbá a lehor
gonyzóit érintőaknák akkép rendezendők be, hogy egy kor
látolt időhossz lefolyása után minden körülmény között elvesztik 
robban óképe s ségü két.

Tilos tengeri aknákat az ellenfél partjai mentén és kikötő
bejárataiban csakis azon céllal elhelyezni, hogy kereskedelmi hajó
zása megakadályoztasék.

Elvetett aknák által veszélyeztett területeket, mihelyt a katonai 
tekintetek megengedik, általános kihirdetés útján a hajózás tudo
mására kell hozni.

Háború végeztével minden fél köteles a részéről a másik 
hatalom vizeiben elvetett aknák helyzetét pontosan ismertetni. 
Minden hatalom köteles az ő vizeiben elhelyezett aknákat a leg
rövidebb időn belül eltávolítani.

A különleges tengeri haditörvények.

A zsákmányjog.
178 Meghatározás. Zsákmányjog alatt a tengeren úszó 

magánjavak elkobzásának joga értendő, mely jog a hadviselő 
államokat bizonyos föltételek mellett megilleti. Felöleli a követ
kező jogokat:

1. a jogot ellenséges nemzetiségű kereskedelmi hajókat és 
ilyeneken szállított ellenséges magánjavakat elkobozni;

2. a jogot semleges hajókon talált hadi dugárút elkobozni, 
mi olykor az illető hajó lefoglalásával is jár;
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3. a jogot oly semleges hajókat lefoglalni, melyek zártörést 
követtek el (a tengerzár jogán alapszik) és

4. a fenti jogokra alapított illetékességet tengeri kereske
delmi hajóknak a háború folyamán való átkutatására.

179. Illetékesség gyakorlására; területi határolás. 
Ezen jogok gyakorlása csakis hadihajókat illet meg (az 1. pontot 
illetőleg kivételesen kobozó hajókat is, 185. pont) és a nyilt ten
gerre, valamint a hadviselő felek partmelléki tengereire terjed ki.

180. Eljárás;a zsákmányjog gyakorlásának tárgyai. 
Eltekintve az ellenséges hadihajóktól, melyek mint a támadás és 
elpusztítás tárgyai első sorban szerepelnek, ide tartoznak még 
mindazon hajók, melyek ellenséges államtulajdont képeznek vagy 
pedig az ellenség által hadmiveleti célokra (szállításokra stb.) kibé
reltelek.

Lefoglalt magánvagyon (hajó, rakomány) csakis az elkob
zásnak van alávetve, azonnali elpusztításuk csak akkor eszközöl
hető, ha kényszerítő körülmények (201. pont) azt megokolják.

Eldönteni, miszerint jogos lefoglalás esete forog-e fenn — 
ezt jó zsákmánynak nevezik — ez az illetékes zsákmánybírósá
gok (204. és 205. pontok) hatáskörébe tartózik; jogtalan lefog
lalás következményeként a vagyon szabadon bocsátásán kívül 
általában még a kárt is meg kell téríteni.

Egykor a tengeren szállított magánvagyon nemcsak ellen
séges, hanem semleges kereskedelmi hajókon is lefoglaltatott. 
A párisi deklaráció óta a következő elv érvényes: «A lobogó 
födözi a rakományt, szabad hajón szabad vagyon.» A szőkébb 
értelemben vett tengeri zsákmányjog ennélfogva jelenleg az ellen
séges lobogót viselő kereskedelmi hajókra szorítkozik és azon 
mérvben terjed ki rakományukra is, amelyben ez szintén ellen
séges tulajdon.*)

181. Megszorítások a zsákmányjog gyakorlásában.
A kizárólag parti halászatot űző és a szőkébb helyi hajózást 
szolgáló járóművek az elkobzásból ki vannak zárva mindaddig, 
míg minden ellenséges ténykedéstől tartózkodnak. Fel vannak 
mentve az elkobzás alól továbbá azon hajók, amelyek kizárólag 
vallásos, tudományos vagy humánus feladatokat teljesítenek (kór

*) Azon kérdés, vájjon a tulajdonos állampolgársága avagy lakóhelye 
képezi-e a döntő érvet annak elbírálásánál, hogy a tulajdon «ellenséges»-nek 
tekintendő-e, még vitás.
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házhajók), végül tengeri veszélyben levő hajók is, azonban utób
biaknak kímélése csakis udvariassági ténykedés.

182. Ellenséges kereskedelmi hajókkal való bánás
mód a háború kitörésekor. Ha egy hadviselő hatalomhoz tar
tozó kereskedelmi hajó a háború kitörésekor valamely ellenséges 
kikötőben időzik, vagy pedig ha a tengerről jövet, az ellensé
geskedések megkezdésének ismerete nélkül egy ilyen kikötőbe 
befut, akkor nem koboztatik el, sőt egy utiigazolvány kiszolgál
tatása mellett megfelelő határidőt kap, mely lehetővé teszi, hogy 
egy más rendeltetési helyet elérhessen. Szintúgy oly ellenséges 
kereskedelmi hajók, amelyek utolsó kikötőjüket még a háború 
kitörése előtt hagyták el és az ellenséges viszony ismerete nélkül 
a tengeren találtatnak, nem koboztatnak el, hanem legfeljebb 
lefoglaltatnak a háború tartamára.

Oly kereskedelmi hajók, amelyeknek építési módja elárulja, 
miszerint hadihajókká (segédcirkálókká) való átváltoztatásra van
nak rendeltetve, nem részesülnek ezen kedvezményben,

183. Kereskedelmi hajók lobogóváltoztatása. Az 
eddigiek szerint ellenséges kereskedelmi hajók az elkobozásnak 
vannak alávetve, míg semleges hajók elvileg szabadon maradnak. 
Világos dolog tehát, hogy hajótulajdonosok (társaságok) egy 
háború előtt és utána hajójuknak valamely semleges lobogó alá 
való kerülésére törekednek, hogy tulajdonukat az elkobozástól 
megóvják.

A hadviselők nem kötelesek egy lobogóváltoztatást, mely 
ezen célból eszközöltetett, elismerni, azonban elfogadott szabály, 
hogy egy hajónak áthelyezése valamely semleges lobogó alá 
akkor ismertetik el érvényesnek, ha legalább is 60 nappal, sőt 
bizonyos körülmények között csak 30 nappal is az ellenséges 
viszony kezdete előtt hajtatott végre és ha a változásra vonat
kozó okiratok a hajón vannak.

Ha az áthelyezés valamely semleges lobogó alá az ellen
ségeskedés megkezdése után eszközöltetett, akkor csak úgy ismer
tetik el, ha bebizonyíttatik, hogy a rendszabály nem azon célból 
hajtatott végre, hogy a hajó ellenséges minőségével egybekötött 
következmények elkerültessenek. A bizonyítás különben akkor is 
érvénytelen, ha a lobogó változtatása a hajónak a tengeren vagy 
egy körülzárolt kikötőben való időzése alatt történt volna meg, 
ha a visszavásárlás joga fentartatott volna, vagy ha a követeimé-
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nyék nem volnának teljesen kielégítve, amelyektől a törvényes 
határozványok értelmében az újonnan megszerzett illetékesség 
lobogóviselési joga függ.

184. A zsákmányjogról való lemondás. A hadviselő 
hatalmaknak szabadságukban áll a zsákmányjog gyakorlásáról 
egészen vagy részben lemondani. Ez akkor történik többnyire, 
még pedig viszonossággal, ha a hadviselő feleknek egyenlő 
mérvben képezi érdekét, miszerint e hadi eszközt ne vegyék 
igénybe. Így pl. az 1866. évi hadjáratban Ausztria, Olaszország 
és Poroszország egymással szemben kinyilvánították, hogy — 
némely fentartás mellett — ellenséges magánjavaknak a tengeren 
való elkobozását nem fogják gyakorolni.

185. Kobozás. Kobozó hajóknak különlegesen felszerelt 
magánhajókat neveznek, melyek egy hadviselő állam kiállította 
meghatalmazás: a kobozólevél alapján jogosítva vannak az ellen
séges tengeri kereskedelmet hajók elkobozása által károsítani.

Elmúlt évszázadokban az ilyfajta kobozás nagyban virág
zott és a háborúban részt nem vevő államok hajói is szerez
hettek kobozó leveleket, mi különféle visszaélésekkel járt. A kobozás 
gyakorlása semleges hajók útján már a 19. század elején meg 
nem engedhetőnek nyilváníttatott; a párisi deklaráció által a 
kobozás úgyszólván el van törölve. Csak Spanyolország, az 
Egyesült Államok, Méjico és nehány délamerikai köztársaság nem 
fogadták el ezen szerződést; ezek tehát háború esetén még min
dig jogosítva volnának kobozást űzni. Ugyanezen jog illetné meg 
a párisi deklarációt elfogadott hatalmakat is a nevezett államok 
elleni háborúban. Oly kobozó hajók, melyek nem alkalmazkod
nak a legpontosabban a haditörvényekhez, illetőleg a rájuk vonat
kozó határozványokhoz, oly bánásmódban részesülnek, mint a 
tengeri rablók.

Hadi dugárúk.
186. A hadi dugárú lényege. A hadi dugárú fogalmába 

a magánszemélyek (cégek) részéről űzött kereskedés oly cikkek
kel tartozik, amelyek hadi használatra szolgálnak és ellenséges 
országba vagy oly helyekre szállíttatnak, ahol ellenséges haderők 
tartózkodnak, vagy pedig ilyenekbe rendeltetvék és emellett rész
ben vagy egészen a tengeri úton továbbíttatnak. Valamely sem
leges állam maga nem szolgáltathat hadieszközöket, azonban nem
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köteles az egyik vagy a másik hadviselő fél számlájára történő 
kivitelt vagy átvitelt fegyverekben, lövőszerben és általában min
denben, amit egy hadsereg vagy flotta felhasználhat, meggátolni. 
Evvel szemben a hadviselők jogosítvák ezen kereskedést erő
szakosan elnyomni azáltal, hogy azon kereskedelmi hajókat, ame
lyek az ellenségnek hadi dugárukat szolgáltatnak, nemzetiségükre 
való tekintet nélkül nyílt tengeren vagy a hadviselő felek vizei
ben hadihajóik által birtokukba ejthetik. Hogy tehát a hadi dug- 
árúval való kereskedéssel hathatósan szembe szállhassunk, szük
séges egy bizonyos erőt kifejteni, első sorban pedig a tenger 
feletti uralomnak birtokában kell lennünk, ami nélkül az egész 
zsákmányjog csak az ellenfélnek hajt hasznot.

Megkülönböztethető abszolút és viszonylagos hadi dugárú; 
ezenkívül vannak cikkek, melyek nem nyilváníthatók hadi dug- 
árúnak.

187. Abszolút hadi dugárú. Az abszolút dugárúhoz tar
toznak mindazon cikkek, amelyek kizárólag és közvetlenül a 
háborúra szolgálnak.*)

Az abszolút dugárúhoz tartozó tárgyak a lefoglalásnak van
nak alávetve, ha rendeltetésük az ellenséges vagy az ’ellenség 
által megszállott terület, vagy pedig az ellenséges haderő. Emellett 
mindegy, hogy közvetlenül történik-e a kiszállítás vagy pedig 
szükséges-e átrakás vagy szárazföldi továbbítás — még semleges 
területen is.

*) Kétség kívül ide tartoznak:
1. Mindennemű fegyver és alkatrészeik
2. Lövedékek, lövegtöltények, töltények és alkatrészeik.
3. Lövőpor és hadicélokra szolgáló robbanó anyagok.
4. Lövegtalpák, lövőszerkocsik, tábori kohók és hasonló járóművek, 

valamint részeik.
5. Katonai öltözeti és felszerelési darabok.
6. Mindennemű katonai hámszerszám.
7. A háborúban használható hátas, hámos és teherhordó állatok.
8. Táborozási szerelék és alkatrészei.
9. Vértlemezek.

10. Hadihajók és egyéb hadijáróművek, valamint oly alkatrészek, ame
lyek különleges minőségüknél fogva csakis hadijáróművön használhatók.

11. Oly szerszámok és készülékek, amelyek kizárólag hadianyagnak 
készítésére vagy fegyverek és effélék előállítására és kijavítására szolgálnak.

Más cikkek, amelyek csakis a háborúban használatosak, az abszolút 
hadidugárú jegyzékébe felvehetők, a semleges hatalmak megfelelő értesítésével.
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188. Viszonylagos hadi dugárú. A viszonlagos hadi dug- 
árút oly cikkek képezik, amelyek úgy hadi, mint békés célokra 
használhatók.*)

A viszonylagos hadi dugárúhoz számláló tárgyak azon eset
ben foglaltatnak le, ha az ellenséges állam haderejének haszná
latára vagy kezelő közegei számára rendeltetvék, és pedig még 
akkor is, ha szállító cégek részére volnának irányítva. Ezen rend
szabály akkor érvényesíttetik, mihelyt a hadidugárút szállító hajó 
útban van egy ellenséges vagy az ellenség által megszállott terület, 
illetőleg ezen haderő felé és ha ezen árú nem rakandó ki vala
mely semleges közbüleső kikötőben (oly területek számára, melyek
nek a tengerfelé nincs határuk, e tekintetben fenntartás áll fenn).

189. A hadi dugárúból kizárt tárgyak és anyagok. 
Oly cikkek, amelyek hadi célokra nem használhatók, nem nyil
váníthatók hadi dugárúnak.**)

*) Ilyeneknek tekinthetők kétségen kívül:
1. Élelmiszerek.
2. Takarmány és állattáp.
3. Katonacélokra használható öltözeti darabok és szövetek és ilyen

lábbeli.
4. Arany, ezüst, valamint papírpénz.
5. Háborúban használható járóművek és alkatrészeik.
6. Hajók, csónakok és mindennemű vizíjáróművek, úszó dokok stb., 

valamint alkatrészeik.
7. Mindennemű vasúti, szikratávírászati, távírászati (telefon-)anyag.
8. Léghajók és repülőgépek, alkatrészeik és hozzátartozó tárgyak és 

an>agok.
9. Fűtőanyagok (szén, nafta) és kenőszerek.

10. Oly robbantókészítmények, amelyek nincsenek külön a háború cél
jaira készítve.

11. Tüskés drót és a hozzátartozó szerszámok.
12. Patkók és tábori kovácsszerszámok.
13. Hámszerszám és nyeregszerszám.
14. Távcsövek, látócsövek, kronométerek és mindennemű hajózási 

műszerek.
Idevágó, fent még nem nevezett cikkek e jegyzékbe felvehetők, a sem

legesek megfelelő értesítésével.
**) Ide tartoznak:

1. Nyers gyapjú, orosz kender, len és a szövőipar egyéb nyers 
anyagai.

2. Olajtartalmú magfélék (kopra stb.)
3i Kaucsuk, ruggyanta és effélék.
4. Nyers bőrök, szarvak, csontok.
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Szintúgy nem tekinthetők ilyenekül:
1. oly cikkek, amelyek kizárólag betegek és sebesültek ápo

lására szolgálnak. Ezen cikkek azonban, amennyire az ellenség 
számára rendeltetvék, bizonyos körülmények között megtérítés 
ellenében visszatarthatok; továbbá

2. oly tárgyak és anyagok, amelyek a hajó folyó szükség
letéhez tartoznak, vagy pedig a hajószemélyzet és az utasok 
használatára rendelvék.

190. A lefoglalás megokolása, következményei. Hogy 
valamely lefoglalás indokoltnak látszik, erre nézve a hajóokmá
nyok szolgálnak bizonyítékul (137. pont).

Ha egy hajó oly tárgyakat szállít, amelyek mert hadi dug- 
árúk a lefoglalásnak alávetvék, akkor a semleges felsőség alá 
tartozó vizeken kívül utazásának egész tartama alatt lefoglalható, 
még akkor is, ha szándékában volna egy közbenső kikötőbe 
befutni, mielőtt ellenséges rendeltetési helyét elérné.

Egy előző, már végrehajtott dugárúszállítás alapján lefog
lalás nem eszközölhető.

A hadi dugárú tárgyai elkoboztatnak. Ugyanezen eljárás 
foganatosíttatik a hajó ellen, ha a hadi dugárú értékben* súly
ban, terjedelemben vagy teherben a rakománynak több mint 
felére rúg.

A hadi dugárú tulajdonosának birtokát képező egyéb árúk, 
melyek a lefoglalt hajón vannak, szintén elkoboztatnak.

Egy feltartóztatott hajó, amely tekintettel a hadi dugárú 
mennyiségének arányára, nem foglaltatik le, az utazás folytatá

5. Természetes és műtrágyák (idetartozó nitrátok és foszfátok).
6. Ércek.
7. Föld, agyag, kövek, tégla és effélék.
8. Porcellán- és üvegárúk.
9. Papiros,

10. Szappan, festékek és hasonló anyagok.
11. Vegyészszerek, mint pl. klórmész, szoda, gálicok, ammóniák éa 

hasonlóak.
12. Mezőgazdasági, bányászati, szövészeti, nyomdászat; gépek.
13. Drágakövek, gyöngyök és korálok.
14. Torony-, fali-, álló- és zsebórák, a kronométerek kivételével,
15. Divat- és díszárúk.
16. Tollak, szőrneműek és sörte.
17. Lakás- és hivatalberendezési, valamint lakásdíszítő tárgyak.
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sara jogosítható akkor, ha a hadi dugárút a megállító hadihajó
nak kiszolgáltatja.

Emennek jogában áll az átadott hadi dugárút elpusztítani 
(pl. helyszűke miatt a tengerbe dobni, 201. pont).

A háború kitörésének vagy a rakományra alkalmazható 
kiegészítő hadi dugárúnyilatkozatok nemtudása tekintetében 
már a tengeren levő hajók számára bizonyos fentartások állnak 
érvényben.

A döntés afölött, hogy a hadi dugárú illetve az azt szállító 
hajó lefoglalása jogosult volt-e vagy pedig ellenkező esetben a 
lefoglalt hajó kártérítést követelhet-e, ez az illetékes zsákmány
bíróságok jogköréhez tartozik. (204, 205. pontok.)

191. A semlegességgel ellenkező támogatás (nem 
tulajdonképeni dugárú). Valamely semleges hajó elkoboz
tad к és ugyanazon bánásmód alá esik, mint egy hadi dugárú 
miatt lefoglalt hajó, ha:

1. az utazást külön azon célból végzi, hogy egyes, az 
ellenséges haderőbe soroló személyeket vagy az ellenség érde
kében híreket továbbítson vagy

2. a hajótulajdonos, a hajóbérlő vagy a kapitány tudtával 
egy zárt ellenséges csapatosztagot avagy egy vagy több oly 
személyt szállít, akik az utazás alatt az ellenség hadműveleteit 
közvetlenül támogatják (pl. jelzések, szikratávi rátok által stb.).

Ellenben valamely semleges hajó elkoboztatik és oly elbánás
ban részesül, mint valamely ellenséges kereskedelmi hajó, ha:

1. közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésben,
2. az ellenséges hatalomnak valamely a hajón levő közege 

alá van rendelve,
3. az ellenséges kormány részéről ki van bérelve vagy
4. ezen időben kizárólag ellenséges haderők szállítására 

vagy az ellenség érdekében végzett hírközvetítésre szolgál.
A különbség az, hogy a tényállás egy «ellenséges» hajóval 

szemben sokkal kevésbé szigorúan Ítéltetik meg, ha p. o. annak 
elrombolásáról van szó (201. pont, továbbá a rakományra vonat
kozó eljárásban is van különbség).

192. Ellenséges személyek semleges hajón. Az ellen
séges haderőbe soroló minden személy, aki valamely semleges 
kereskedelmi hajón találtatik, hadi fogollyá ejthető még akkor is, 
ha a hajó nem foglaltatik le.
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Tengerzár.*)
193. Célja. A tengerzár célja ellenséges kikötőket és 

partterületeket a tenger felől tengeri haderőkkel elzárni s ezáltal 
az elzárt partrész tengeri forgalmát teljesen megakasztani. E zár 
tengerjogilag lényegesen különbözik a saját kikötők és part- 
melléki tenger elzárásától, mi egy védelmi rendszabályt képez.

194. Korlátozása. Tengerzár alá csakis ellenséges vagy 
az ellenség által megszállott kikötők és partok vehetők; az 
elzáró haderőknek nem szabad semleges kikötők és partterületek 
bejáratait elzárni.

Semlegesített vizek (pl. a suezi csatorna) a tengerzár alól 
természetesen ki vannak vonva.

195. A tengerzár jogérvényességének feltételei. 
Hogy a tengerzár jogérvényes legyen, szükséges, hogy tényleg 
hathatós, »effektiv» legyen, vagyis oly tengeri haderővel tartandó 
fenn, amely elegendő a tengeri forgalom megszakítására az 
átjutást megkísérlő hajók veszélyeztetése és lefoglalása által.

A haderők kiméretét eleve meghatározni nem lehet, mint
hogy a szükséges erőkifejtés a helyi viszonyoktól függ. Bizo
nyos körülmények között már egy hadihajó is elegendő arra, 
hogy egy bejáratot hathatósan elzárjon, míg más helyütt még 
a cirkálóknak tekintélyes száma is alig fog megfelelni.

A tengerzár hathatóssága ezenfelül a bejáraton uralkodó 
parti ütegek felállítása, a járható víznek aknákkal, elsülyesztett 
hajókkal stb. való eltorlaszolása által még növelhető. A tulajdon
képen elzáró tényező azonban mindig a hadijáróművek elegendő 
száma marad.

A tengerzár továbbá kinyilvánítandó és notifikálandó, vagyis 
a semleges hatalmak diplomáciai úton, a helyi hatóságok pedig 
az elzáró tengeri erő parancsnoka által értesítendők ; a tengerzár 
ezenfelül részre haj latlanul kezelendő a semleges államok hajóival 
szemben.

A tengerzár kinyilvánítása meghatározza:
1. a tengerzár kezdetének napját,
2. az elzárt partterület földrajzi határait,
3. azon határidőt, ameddig a semleges hajók kifutása enge- 

délyeztetik.
*) A tengerzár lényegét hadműveleti szempontból ítélve a IV. szakasz 

65. pontja tárgyalja.
Tengerészet. 12
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Ha az elzáró hatalom ezen kijelöléseket nem tartja be, 
akkor az adott nyilatkozat érvénytelen és új nyilatkozat szüksé
ges. Szintúgy az elzárt terület minden megváltoztatása, továbbá a 
tengerzár minden önkénytes megszüntetése vagy annak újból 
való megkezdése külön kihirdetendő.

A tengerzár jogérvényessége semleges hajókkal szemben 
továbbá megszakítás nélküli fenntartásától függ, azonban a ten
gerzár azért nem tekinthető megszűntnek vagy megszakítottnak, 
ha az elzáró hajóknak rossz időjárás miatt időlegen el kell távoz
ni ok. A sikerült zártörés egyes esetei szintén nem elegendők, 
hogy a tengerzár hathatósságát kérdésessé tegyék.

Az elzáró haderő parancsnoka semleges hadihajóknak meg
engedheti, hogy egy elzárt kikötőbe befussanak és azt később 
elhagyják; épen így tengeri veszélyben forgó semleges kereske
delmi hajóknak engedélyt adhat elzárt területek felkeresésére és 
felhatalmazhatja őket, hogy azután tengerre szánjanak, ha időzé
sük alatt semmiféle hajóterhet sem ki, sem be nem rakodnak.

196. Zártörés és annak jogi következményei. Ha 
egy semleges kereskedelmi hajó, dacára hogy tudomása van a 
tengerzárról, ezt áttörni megpróbálja, akkor lefoglaltatik, azonban 
csak a tengerzárt fenntartó hadihajók működési körletén belül 
fogható el. Ennélfogva a lefoglalásnak addig van kitéve, amíg 
az elzáró haderőnek egy hadihajója által üldöztetik. Mihelyt az 
üldözést félbenhagyják vagy a tengerzárt megszüntetik, úgy a 
lefoglalás már nem történhetik meg. Ugyanúgy nem foglalható 
le, hivatkozással a tengerzárra, egy hajó, amely jelenleg valamely 
el nem zárt kikötő felé van útban, bármi legyen is a hajó és 
rakomány későbbi rendeltetése.

A zártörésben vétkesnek ítélt hajó mint «jó zsákmány» 
elkoboztatik. Rakománya szintén elkobozás tárgya.

Átkutatás! jog és eljárás a zsákmányejtésnél.

197. Az átkutatás! jog megokolása. Az átkutatást jog 
a zsákmányjognak egy szükséges kiegészítését képezi. Csakis a 
hadviselő hatalmak hadihajói által, még pedig a nyílt tengeren és 
a saját, valamint ellenséges partmelléki tengeren gyakorolható 
mindennemű magánhajó ellen, bármely nemzetiséghez tartozza
nak ezek; azonban hadihajók ellen nem alkalmazható.
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Az átkutatás! joggal többnyire csak a hadszíntérhez köze
lebb fekvő tengerrészeken élnek tüzetesen; messze fekvő vize
ken semleges hajók ellen rendszerint csak akkor gyakoroltató, 
ha indokolt gyanú merül fel, miszerint az illető hajó valamely 
a lefoglalást maga után vonó vétséget (hadi dugárú) követ eL 
Lehetőleg kerülendő a semleges hajózás hasztalan zaklatása.

A zsákmányejtésnél a könnyű cirkálókon kívül még a 
«segédcirkálókká» átváltoztatott kereskedelmi hajók is előnyösen 
alkalmazhatók.

198. Eljárás az átkutatásnál. Az átkutatásnál követett 
eljárás lényegileg ugyanaz, mint amely alkalmaztató egy keres
kedelmi hajó nemzetiségének megállapításánál béke idején (161 
pont). Éjjel a megállító hajó saját lobogóját megvilágítja, hogy 
ezen minőségében felismerhető legyen.

Az átkutatás alkalmával első sorban a hajó nemzetisége, a 
rakomány minősége és rendeltetése, az utasok mifélesége és 
■effélék állapíttatnak meg a hajóokmányok (137. pont) segélyével. 
Ha ez nem nyújtana elegendő felvilágosítást vagy pedig ha 
gyanúokok merülnének fel, akkor a hajó (rakomány, személyzet) 
átvizsgálása ejtetik meg.

Ha ez alkalommal a hajó lefoglalására jogcímet találnak, 
akkor a lefoglalás megtörténik.

Minden átkutatásnál a legkíméletesebben kell eljárni; tiltva 
van mindjárt eleve kényszerrel és erőszakkal fellépni. Ha azon
ban a kapitány megtagadja részvételét az átkutatásnál, akkor a 
hajó lefoglaltatik.

Erőszakos ellenállás a feltartóztató hadihajót erőszakos rend
szabályokra jogosítja és minden esetben a hajó elkobozását vonja 
maga után. A rakomány ezen esetben ugyanazon elbánás alá 
kerül, amelyben egy ellenséges hajó rakománya részesülne, vagyis 
szintén elkobozás tárgyává válik, amint hogy elkoboztatnak a 
a kapitány vagy a hajótulajdonos birtokát képező árúk is,

199. Lefoglalt hajókkal és személyzetükkel való 
bánás. A lefoglalt hajó a birtokba ejtő hadihajó valamely alkal
mas személyének (tiszt, zászlós) parancsa alá helyeztetik, továbbá 
egy megfelelő legénységi osztaggal láttatik el, minekutána a lefog
lalnak valamelyik hazái kikötőjébe irányíttatik. Semleges kikö
tőbe befutni csakis kényszerítő körülmények között, mint pl- 
tengervész, szénhiány stb. miatt engedhető meg. Ha ezen körül-

12*
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menyek mát nem állnak fenn, akkor a zsákmánynak ismét a 
tengerre kell szálnia, máskülönben a semleges hatalom által fel- 
szabadíttatik és kisérő legénysége belebbeztetik.

Semleges hatalmak megengedhetik idegen zsákmányoknak 
kikötőik felkeresését, hogy a zsákmánybírósági döntésig semleges 
oltalom alatt maradhassanak.

A fent felsorolt okoknál fogva megfelelő gyarmatbirtok 
felett nem rendelkező államoknak oly nagy nehézségekkel kell 
küzdeniük, hogy kényszerülve vannak a zsákmányejtés tekinte
tében szőkébb hatalmi körükre szorítkozni. A tenger feletti ura
lom kérdésétől egészen eltekintve is a cirkálóháború áthelyezése 
messze fekvő területekre, alkalmas támpontok (gyarmatok) nélkül, 
már tekintettel a háborúban részt nem vevő hatalmaknak 
semlegesség! kötelmeire, a hadműködő hadihajókkal szemben 
úgyszólván kizártnak mondható, vagy legalább is egy felette nem 
jövedelmező, folytonos tengerjogi összeütközések által károsított 
vállalatot képez.

Ellenséges zsákmányok rendszerint az elfoglaló lobogója 
alatt utaznak. Egy ellenséges kereskedelmi hajó, mely valamely 
osztrák-magyar hadihajó által foglaltatott le, a cs. és kir. hadi
lobogót tatlobogóként viseli, amely alá az ellenséges kereskedelmi 
lobogó vonandó fel.

Egy semleges lobogójú, lefoglalt hajó megtartja lobogóját 
mindaddig, míg itéletileg nem nyilváníttatik «jó zsákmánynak». 
A megtörtént lefoglalás jeléül a foglaló hatalom hadilobogóját az 
árbocsudarak egyikén viseli.

A hajóokmányok, valamint a rakomány az eredeti hajóvezető 
jelenlétében pecsét és zár alá helyezendők.

Lehetőleg gondoskodni kell arról, hogy hajó és rakomány 
épségben maradjanak. Ha a hajó és a rakomány állapota olyan, 
hogy megtartásuk a formális itéletmondásig nem látszik lehetsé
gesnek, akkor a zsákmány vagy annak részei a kapitány meghí
vásával eladhatók, feltéve, hogy a körülmények ezt megengedik. 
Erről bizottsági jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a hajóokmá
nyokkal és a többi okiratokkal együtt az illetékes zsákmánybíró
ságnak adandó át.

Lefoglalt kereskedelmi hajók személyzetei nem nyilváníttat
nak hadifoglyokká, ha erre nincs különös ok. Egy ellenséges 
kereskedőhajó kapitánya és tisztjei kötelesek azonban — még ha
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semleges állampolgárok is — írásbeli Ígéret tenni, hogy a had
járat egész tartama alatt ily szolgálatot többé nem vállalnak, más
különben hadifoglyokká tétetnek. Ugyanez áll az ellenséges nem
zetiségű legénységi személyekre nézve.

Egy lefoglalt hajó hajószemélyzetének és utasainak magán- 
tulajdona nem koboztatik el.

200. A levélpostaszállítmányok sérthetetlensége
Levélpostaküldemények, melyek tengeren akár semleges, akár 
ellenséges hajókon találtatnak, sérthetetlennek tekintetnek, akár 
hivatalos, akár magánjellegüek és tekintet nélkül arra, hogy sem
leges vagy hadviselő felek tulajdonai. Ha a hajó lefoglaltatik, 
akkor a foglaló által lehetőleg gyorsan továbbítandók.

Levélpostaküldemények, melyek egy tengerzár alatt levő 
kikötőbe vannak rendelteivé vagy pedig onnét jönnek, e kedvez
ményben zártörő hajón nem részesülnek.

A levélpostaküldemények sérthetlensége a semleges posta
gőzösöket nem menti fel a tengeri háború azon törvényei és 
szokásai alól, amelynek a semleges kereskedelmi hajók általában 
alávetvék, de csakis szükség esetében és lehetőleg gyorsan és 
kíméletesen kutatandók át.

201. Ellenséges és semleges kobozmányok elpusz
títása. Egy kobozmány elpusztítása anélkül, hogy egy illetékes 
zsákmánybíróság felette előzőleg ítélkezett volna, csakis kény
szerítő körülmények által, mint pl. ellenséges haderők általi veszé
lyeztetés esetén stb. lehet jogosítva.

Ellenséges nemzetiségű hajókkal — a későbbi viszonvá- 
dolás megkockáztatásával — általában sokkal kevesebb figyelem
mel szokás e tekintetben eljárni, mint semleges hajókkal. Vala
mely lefoglalt semleges hajót oly kikötőbe kell kisérni, hol a 
lefoglalás jogszerűsége felett annak rendje szerint ítélkezni lehet. 
Csakis akkor, ha ezen kikötőbe kisérés a foglaló hajót veszé
lyeztetné, vagy pedig miveleteinek eredményét csorbítaná, lehet 
kivételképen a semleges hajót elpusztítani. Ezen esetben a hajón 
levő utasok előbb biztonságba helyezendők és az összes hajó
okmányok és egyéb bizonyítékok, melyek a lefoglalás jogosult
sága feletti döntésre nézve fontosak, a hadihajóra átszállítandók. 
Továbbá később kimutatandó, hogy az elpusztításra kényszerítő 
okok állottak fenn, ellenkező esetben a részes tulajdonosoknak
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a kár megtérítendő, mi mellett nem szükséges megvizsgálni, vájjon 
jogosult volt-e a lefoglalás, vagy nem.

Magától értetődik, hogy kártérítés azon esetben is szolgál ‘ 
tatandó, ha a körülmények az elpusztítást megokolták, de a lefog
lalás jogosulatlan volt.

Hasonló elvek érvényesek oly áruk elpusztításánál, amelyek 
lefoglalás tárgyai és egy oly semleges hajón foglaltattak le, amely 
nem volt elkobozható. Ily hajónak, ha az árút kiadta (vagy ha 
az elpusztíttatott), az utazás folytatását meg kell engedni.

202. Kobozmányok visszafoglalása (vissz zsákmá
nyok) Visszafoglalt vagy az ellenségtől elvett kobozmányok 
vissz-zsákmányoknak neveztetnek. Egy vissz-zsákmány, mely ere
detileg a saját lobogó alá tartozott, az illető állam rendelkezései 
szerinti elbánásban részesül, amelyek a kobozmányt rendszerint 
az eredeti tulajdonos birtokába visszajuttatják.

Az ellenségtől elvett semleges hajók a semleges tulajdonos
nak többnyire mentődíj ellenében azon esetben adatnak vissza, 
ha az első lefoglalás jogosult volt és a vissz-zsákmány esetleg 
még nem mentát vétel útján harmadik személy birtokába. Ha e fel
tételek nincsenek meg, úgy a visszaszolgáltatás mentődíj nélkül 
történik. Mentődíjban szárazföldi haderők is részesülhetnek, ha a 
kobozmány visszafoglalása tengeri haderőkkel való együttes mű
ködésük segélyével vagy csakis általuk hajtatott végre, pl. vala
mely ellenséges kikötőnek elfoglalása alkalmával a szárazföld 
felől, amely kikötőben ily kobozmányok volnának.

Az ellenség által hadihajókká átváltoztatott kobozmányokra 
e rendelkezések ily hajó elfoglalása esetén nem alkalmaztatnak.

203. Védkiséret (convoi). Semleges kereskedelmi hajók, 
melyek saját államuk valamelyik hadihajójának kíséretével utaz
nak, fel vannak mentve az átkutatástól, azonban a védkiséret 
nem használható fel a zsákmányjogi határozványok kijátszására.

A convoi parancsnoka győződjék meg arról, hogy a kisé
rendő hajók csakis megengedett rakományt szállítanak megenge
dett kikötőkbe. Továbbá figyelmet fordítson arra, hogy csakis a 
convoihoz tartozó saját nemzetiségbeli hajók álljanak kíséreté
nek védelme alá, oly hajók, melyek jogosulatlanul csatlatcoznak, 
valamint más nemzetiség hajói nem részesülnek védelemben.

Ha a kisérőhajó valamely hadviselő fél hadihajójával talál
kozik, akkor parancsnoka köteles megkeresésre minden felvilá
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amelyeknek megszerzésére máskülönben az átkutatás szolgálna. 
Ha a kíséretet megállító hadihajó parancsnokának oka van föl
tételezni, hogy a kisérőhajó parancsnoka mégtévesztetett, akkor 
ezzel közli gyanuokait. Adott esetben csakis a kiséret parancs
nokát illeti meg a jog, egy felülvizsgálatot végrehajtani, ámelyek 
eredménye jegyzőkönyvileg rögzítendő meg. Ha az ekkép meg
állapított tényálladék a kisérőhajó parancsnokának nézete szerint 
egy vagy több hajónak lefoglalását igazolja, akkor ezektől elvo
nandó a kiséretnyujtotta oltalom.

Ha ezen szabványok, melyek csakis a semleges államok 
hadihajóinak fennsőbbségi jógával számolnak, kölcsönösen szem 
előtt tartatnak, akkor a védkisérés nem ölti magára a «fegyveres 
semlegesség» (206. pont) jellegét.

Zsákmánybíróságok.

204. A zsákmánybíróságok hatásköre és. eljárása.
Minden zsákmányügy, hogy jogérvényessé váljék, zsákmánybíró
sági döntésre szorul. E végből a hadviselő hatalmak külön 
zsákmánybíróságokat állítanak fel. Ezeknek hatásköre kiterjed a 
háború alatt úszó magántulajdonon végzett összes lefoglalásokra 
a tengeren, továbbá ellenséges tulajdonnak a szárazföldön történt 
összes elkobzásaira, akár csakis tengeri haderők, akár ilyenek és 
szárazföldiek együttesen végezték azokat, azután az összes 
ügyekre, melyek kobozmányok visszafoglalására és kártérítésekre 
vonatkoznak. A semleges hatalmak törvényhatóságait e tekintet
ben rendszerint nem illeti meg a döntés joga.

A zsákmánybírósági eljárást, a «jó zsákmányok» utáni bevé
tel felosztását, valamint a kártérítések modalitásait az egyes álla
mokban külön határozványok szabályozzák.

A zsákmánybíróságok döntéseit nyilvános tárgyalásokon 
hirdetik ki vagy pedig hivatalból megküldetnek a semleges vagy 
ellenséges feleknek. A tengeri hadi jog szabványai szerint e dön
tések szólnak:

1. az egész tárgy elmarasztalásra;
2. részleges elmarasztalására;
3. felmentésre vagy
4. felmentésre kártérítéssel.
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Felmentett kobozmányok előbbi törvényes tulajdonosaik bir
tokába származnak vissza. Ha a kobozmányt időnek előtte eladták 
vagy elpusztították volna, akkor a kárt pótolni kell. Felmentések 
bizonyos körülmények között zsákmánybírósági eljárás nélkül is 
hatóságilag rendeltetnek el. Valamely nem jogosultnak Ítélt zsák- 
mányelkobozás a felmentésen felül csak azon esetben nem jár 
kárpótlással, ha be van bizonyítva, miszerint a lefoglalás idejé
ben a hajó vagy árú elkobozásához elegendő ok állott fenn.

205. Zsákmánybíróságok Ausztria-Magyarországon. 
1864. évben egy császári rendelet jelent meg zsákmánybíróságok 
felállítását és azok eljárását illetőleg.

Ezen rendelet határozványai már nem felelnek meg a mon
archia jelenlegi államjogi viszonyainak, miért is ezen ügy újfenti 
szabályozása folyamatban van.

Ugyanazon nézőpontok, melyek a «Hágai Nemzetközi Válasz
tott Bíróság» (162. pont) felállítására nézve irányadók voltak, 
egy Nemzetközi Zsákmány Ítélőszék szervezésére vezettek, amely 
a szerződéses hatalmak és feleik közti zsákmányjogi perese
tekben bizonyos feltételek mellett mint utolsó fölebbezőhely 
szerepel.

A Nemzetközi Zsákmány Ítélőszék székhelye Hágában van 
és csakis a hadviselő felek beleegyezésével helyezhető át más
hová. A bírói kar egy külön séma szerint nemzetközileg állítta- 
tik össze.

Elsőbben az ügyet a zsákmányoló fél zsákmánybíróságai 
tárgyalják.

E bíróságok döntése csak a következő esetekben képezheti 
fölebbezés tárgyát a Nemzetközi Zsákmány Ítélőszékhez:

1. ha a nemzeti zsákmánybíróságok döntése semleges tulaj
donra vonatkozik;

2. ha a döntés oly ellenséges tulajdonra vonatkozik, amely 
semleges hajón szállíttatott, vagy ha oly ellenséges hajóról van 
szó, amely valamely semleges hatalom partmelléki tengerében 
foglaltatott le, amennyiben a semleges hatalom a lefoglalást amúgy 
is nem tette volna diplomáciai felszólamlás tárgyává;

3. ha a lefoglalás a hadviselő hatalmak között fennálló 
szerződéses határozványoknak vagy valamely a lefoglaló hadviselő 
hatalom kibocsátotta jogi szabályzatnak megsértését foglalja 
magába.
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A felfolyamodással élhet: egy semleges hatalom vagy magán- 
személy, vagy egy magánfél, ki ellenséges állampolgár. A fel- 
folyamodási határidő a nemzeti zsákmánybíróság ítélethozatala 
után 120 napig tart. A felfolyamodási kérvény vagy ezen bíró
ságnál nyújtandó be vagy közvetlenül a hágai Nemzetközi Iro
dához irányítandó.

A peres feleknek jogában áll egy-egy magasabb rangú ten
gerésztisztet mint ülnököt kiküldeni a Nemzetközi Zsákmány 
ítélőszékhez.

Oly esetekben, midőn a nemzeti zsákmánybíróságok egy 
zsákmány elkobzása után két éven belől nem döntöttek volna 
végérvényesen, a Nemzetközi Zsákmány ítélőszékhez közvetlenül 
lehet folyamodni.

Semleges államok jogai és kötelességei.
206. A semlegesség nemei. A jelenkor messzeágazó 

politikai és kereskedelmi kapcsolatai a háborúban nem közvet
lenül résztvevő államok teljes közömbösségét úgyszólván kizár
ják. A semlegesek ennélfogva bizonyos jogokat igényelnek, 
melyekkel megfelelő kötelességek állnak szemben.

Sőt a saját érdekek oltalma olykor megköveteli, hogy a 
semlegesség oly alakokat öltsön, amelyek erőszakos ténykedé
sekkel határosak vagy legalább ilyenekre vezethetnek; ily érte
lemben teljes és fegyveres semlegességet különböztetnek meg, 
mely utóbbi esetben a semleges állam jogainak megsértése elleni 
védelmül külön hadi készületeket tesz.

Bizonyos kedvezmények nyújtása (pl. csapatátvonulások 
megengedése, hadi anyag szolgáltatása, segedelmek és más effé
lék) a háborúban részt nem vevő valamely hatalom részéről az 
egyik vagy mindkét hadviselő fél javára — ami «nem teljes 
semlegességnek» neveztetik — mai jogi fogalmak szerint már 
nem is semlegesség.

207. Magatartás háború kitörésekor. Szokás, hogy 
semleges hatalmak egy háború kitörése alkalmából magatartásuk 
alapvonásait közzé teszik. A hágai szerződésben részes hatalmak 
ezt akkép teszik, hogy a németalföldi kormányt értesítik, amely 
valamennyi többi szerződéses hatalomnak ezen értesítés tartalmát 
haladéktalanul tudomására adja.
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A szerződéses hatalmakat kötelező szabványok jelenleg 
általánosan érvényeseknek tekinthetők; a következőkben e szab
ványok alkalmazása a tengeri háborúra főbb vonásaiban közölted k.

208. Semleges fennhatóság! területek sérthetetlen
sége. Semleges hatalmak területei, tehát partmenti tengerei is 
sérthetetlenek. A semlegesség megsértésének visszautasítása, még 
ha erőszakos eszközökkel történik is, nem tekinthető ellenséges 
cselekménynek.

A hadviselő hadihajóknak tiltva van semleges fennhatósági 
vizeken bármely ellenséges cselekményt elkövetni, beleértvén az 
átkutatást és a zsákmányejtést. Egy kereskedelmi hajó lefoglalása 
semleges vizeken belől a fennhatósággal bíró államnak rendelke
zésére álló hatalmi eszközökhöz képest a zsákmány felszabadí
tását, valamint a rája áthajózott személyzet fogvatartását vonja 
maga után.

A hadviselőknek meg van tiltva, hogy semleges kikötőket 
és vizeket. hadi vállalataik támpontjaivá tegyék, továbbá hogy 
szikratávíró állomásokat, vagy bármely egyéb berendezéseket léte
sítsenek azokon, amelyek a saját szárazföldi és tengeri haderők
kel való közlekedésre szolgálhatnak. Evvel szemben a semleges 
hatalom nem köteles, hogy megtiltsa a hadviselőknek nyilvános 
távíró-, szikratávíró- vagy távbeszélő telepeinek használását, csak
hogy megköveteltetik, miszerint e tekintetben a hadviselő felek
kel egyformán bánjék.

209. Hadi anyag szolgáltatása és katonai támogatás 
semleges hatalmaknak meg nem engedhető. Semleges 
hatalmaknak tiltva van hadihajókat, lövőszert, vagy egyéb hadi
anyagot szolgáltatni valamely hadviselő hatalom számára. Hadi
hajók és más ilyen hatalmi eszközök eladása hasonlóképen barát
ságtalan cselekedetnek minősíttetnék és bonyodalmakat okozhatna, 
még ha a háború kitörése csak fenyeget is. Eszerint lehetetlen 
tengeri haderőnket még oly tetemes pénzáldozatok árán is ily 
módon tekintélyes mérvben csak akkor növelni, midőn a háború 
veszedelme már közeleg, vagy pláne, midőn a háború már 
folyik.

Ezen okból elkerülhetlenül szükséges, hogy a hajóhad már 
béke idején a számerő és derekasság azon színvonalára emeltes
sék, amelyen háború esetén lennie kell, hogy a saját állam ten
geri érdekeit a legvégsőbb határig megvédelmezhesse.
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A semleges hatalmak kötelesek megakadályozni, hogy a fenn
hatóságuk alá tartozó területeken hajók mint cirkálók felszerel
tessenek és felfegyvereztessenek, úgy szintén meg kell akadá
lyoztok egyéb vállalatokat is, melyek az ellenségeskedést szol
gálják.

210. Megszorítások a hadi felek hajóinak forgalmára 
nézve semleges vizeken. Minden semleges hatalom köteles a 
hadihajók és kobozmátiyoknak az Ő kikötőibe és partmelléki 
vizeibe való bebocsátására hozott feltételeket és megszorításokat 
a hadviselő felekre egyenlő módon alkalmazni, azonban ez alól 
ki vannak zárva oly hajók, amelyek a fennhatóság! állam rendel
kezéseihez nem alkalmazkodnak, avagy a semlegességet meg
sértették.

Ha hadviselők hadihajói és kobozmányai idegen partmelléki 
vizeken csak áthaladnak, ez magában véve még nem semleges
ségellenes tény, szintúgy nem az, ha az említett hajók esetleg 
kinevezett hajókalauzokat alkalmaznak.

211. A húszon négyórás szabály. Hadviselő hatalmak 
hadihajói semleges kikötőkben és partmelléki vizekben többnyire 
csak 24 órág időzhetnek és számuk is csak korlátolt — több
nyire egyidejűleg csupán három — lehet. Az időzés megenge
dett tartamának túllépése csak kényszerítő körülmények mellett 
(pl. sérülések, viharos időjárás stb.) ismerhető el jogosultnak és 
csakis addig, amíg a körülmények fennállnak.

Ha egy kikötőben (réven) egyidejűleg mindkét ellenfél hadi
hajói tartózkodnak, akkor az egyik fél hajóinak kifutása és a 
másiké között legalább is 24 órának kell lefolynia. Ép így tiltva 
van, hogy ily hadihajók egy ellenséges lobogójú kereskedelmi 
hajó kifutása után 24 óránál rövidebb idő alatt hagyják el az 
illető semleges kikötőt. . - '

212. Megszorítások a hadviselő felek hadihajóinak 
szükségletfedezésére nézve semleges vizekben. A szük
ségletfedezések megszorítása, melyeknek a hadviselő felek hadi
hajói semleges kikötőkben és partmelléki tengerekben alávetvék, 
abban állnak, hogy tiltva van Számukra javításokat és átalakítá
sokat harcképességük növelése céljából végrehajtani, katonai 
készleteiket felújítani, személyzeteiket kiegészíteni és más effélék, 
még akkor is, ha az ide való segédeszközöket és készleteket 
külön vonathajókon magkkal vinnék.
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Az élelmiszerek a rendes békeállományig kiegészíthetek; a 
tüzelőanyagok (szén, nafta) csak oly mérvben, hogy a hajó a 
legközelebbi hazai kikötőt elérhesse. Különben a tulajdonképeni 
szénraktáraik teljes megtöltéséhez szükséges fűtőanyagot is fel
vehetik, ha oly semleges államokban vannak, amelyek a szállí
tandó fűtőanyagnak ily kiméretét fogadták el.

Minden esetben azonban a tüzelőanyag kiegészítése ugyan
azon hatalom semleges kikötőjében csak megint 3 hónap lefo
lyása után történhetik meg.

213. Leszerelési kényszer. Hadviselő felek hadihajói, 
melyek törvény ellenére valamely semleges kikötőben időznek 
(menedéket keresnek) és hatósági felszólítás dacára sem futnak 
ki, részleges leszerelés által képtelenekké tétetnek, hogy a háború 
folyama alatt ismét tengerre szánjanak. Ily hajók parancsnokai 
kötelesek e rendszabályt megkönnyíteni.

Tisztek és legénység fogságban maradnak, azonban a tisz
tek szabadon bocsáthatók, ha becsületszavukkal kötelezik magu
kat, miszerint a semleges területet engedély nélkül nem hagyják el.

214. Valamely hadviselő hatalom hozzátartozói, 
sebesültek és hadifoglyok semleges területen. Hadviselő 
felek fegyveres hatalmához tartozó egyének, sebesültek, betegek 
és hadifoglyok tartózkodására nézve semleges területen a tengeri 
háborúban ugyanazon szabványok érvényesek, mint a szárazföldi 
háborúban.

215. A személyek semlegessége. A háborúban részt 
nem vevő államok polgárai semlegeseknek tekintetnek mindaddig, 
míg nem követnek el valamely ellenséges cselekedetet egy had
viselő hatalom ellen.

Szállítások elvállalása és kölcsönnyújtás valamely hadviselő 
hatalom részére magánszemélyek által, valamint békeszolgálatok 
vállalása ily hatalomnál még nem involválnak ellenséges csele
kedetet,

A genfi egyezmény alkalmazása a tengeri 
háborúra.

216. Kórházhajók, Az állami, valamint a segélyző társa
ságok által és magáneszközökből engedély alapján felszerelt és 
hatósági felhatalmazással ellátott kórházhajókat nem szabad lefog
lalni, azonban kötelesek a hadviselők sebesültjeinek, betegeinek
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és hajótöröttéinek nemzetiségükre való tekintet nélkül segélyt és 
támogatást nyújtani. Semleges kikötőben oly bánásmódban része
sülnek, mintha nem volnának hadviselő felek hadihajói.

Kórházhajók nem használhatók fel katonai célokra és tar
tózkodjanak attól, hogy hadihajókat bármi módon gátoljanak. 
A hadviselőknek kölcsönösen jogukban áll e hajók felett fel
ügyeletet gyakorolni, nekik meghatározott útirányokat adni, vagy 
— ha a körülmények ezt megkövetelik — őket ideiglenes vissza
tartani.

A kórházhajók már külső befestésükről felismerhetők, azok, 
amelyek hadviselő felek állami tulajdonát képezik, fehérre fes
tendők egy 1V» m széles vízszintesen futó zöld sávval, mind a 
többi fehér ugyanilyen vörös sávval. Hasonlóan festendők 
csónakjaik.

Nemzeti lobogójukon kívül még a Genfi egyezmény lobo
góját is viselik (vörös kereszt) és amennyiben semleges állam
hoz tartoznak, még azon hadviselő állam lobogóját is vonják fel 
valamely árboc sudarára, amelynek rendelkezésére bocsátkoztak. 
Ezen lobogó bevonandó ameddig esetleg az ellenfél által vissza
tartatnak.

A Genfi lobogóval, valamint a kórházhajók jellegzetes 
ismérveivel (befestés) visszaélni szigorúan tilos.

A kórházhajók védelme megszűnik, mihelyt arra használtatnak 
hogy az ellenségen bármi módon kárt tegyenek. Ellenben a 
személyzet felfegyverzése a sebesültek és betegek valamint a hajón 
levő szikratávíró berendezések oltalma céljából meg van engedve.

217. Segélynyújtás kereskedelmi hajók és jaktok 
részéről. Kereskedelmi hajók és jaktok szintén felvehetnek sebe
sülteket és betegeket, amely esetben a lefoglalás tekintetében 
bizonyos kedvezményekben részesülnek. Semmi esetre sem fog
lalhatók le ily személyek szállítása miatt.

218. A segédszemélyzet sérthetetlensége. A kórház
hajók lelkész!, orvosi és egyéb segédszemélyzete sérthetetlen és 
hadifoglyul nem ejthető, azonban köteles, ha a hajó lefoglalta#, 
szolgálatát a szükség tartamára tovább végezni; csak a legfelsőbb 
parancsnok részéről történt felhatalmazás után vonulhat vissza.

219. A hadviselőknek azon joga, hogy hajóktól a 
sebesültek, betegek és hajótöröttek kiadását követel
jék. Valamely hadviselő fél hadihajói jogosítvák, hogy bár
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mely nemzetiségű kórházhajók, kereskedelmi hajók és jaktok 
részéről a sebesültek, betegek és hajótöröttek kiadását követel
jék. Az ellenfél hatalmába kerülvén, hadifoglyokká válnak és oly 
bánásmódban részesülnek, mint ezek. Ha elrendeltetnék, hogy 
hazájukba visszabocsáttassanak, akkor ily hadifoglyok a háború 
tartama alatt többé nem szolgálhatnak.

Semleges hadihajókra esetleg felvett sebesültek, betegek és 
hajótöröttek kiadása nem követelhető, azonban a lehetőség szerint 
arról kell gondoskodni, hogy a további hadi vállalatokban többé 
részt ne vehessenek.

220. A sebesültek, betegekkel való bánás, a halot
takkal való eljárás. Minden harc után mindkét fél köteles 
gondoskodni az iránt, hogy a hajótöröttek, sebesültek és bete
gek felvétessenek és erőszakosságok ellen oltalomban részesül
jenek ; ugyanez áll a halottakra nézve, kik megbecstelenítés ellen 
megóvandók. A halottaknál talált ismertető jegyek és azonossági 
bizonyítékok, valamint a hajótöröttek, sebesültek és betegek név
jegyzéke az illetékes hatóságoknak mielőbb megküldendők Kívá
natos továbbá, hogy a hadviselők az ellenfél betegeinek és sebe
sültjeinek elhelyezéséről és az ezek között előfordult halálesetek
ről egymást folytonosan értesítsék. Az elhaltak magántulaj
donából eredő értéktárgyak, levelek és egyéb tárgyak az orszá
gos hatóságok útján a megmaradt hozzátartozóknak külden
dők meg.

Elesettek (vízbe fúltak stb.) minden eltemetését, vízbe- 
sülyesztését vagy elégetését gondos halottkémlésnek kell meg
előznie.

221. A genfi egyezmény alkalmazása szárazföldi 
és tengeri haderők közti hadi vállalatokra. Szárazföldi 
és tengeri haderők közti hadi vállalatoknál a fenti határozmá- 
nyok csak a hajóra szállt haderőkre érvényesek; a szárazföldön 
működő haderők számára az idevágó, különben lényegileg azo
nos szövegű határozványok, melyeket az 1906. július 6 án kelt 
genfi egyezmény (az 1864-iki genfi egyezmény felülvizsgálata) 
tartalmaz, mérvadók, melyek azonban természetesen csakis a 
szerződéses hatalmakat kötelezik.
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IVa. számú melléklet.
A lobogók táblázata.

Szolgálati lobogók cs. és kir. tábornokok számára.
(Dienstflaggen tor k. n. k. Generale.)

Tatlobogó
(Heckflagge)

Orr- és csónaklobogó 
(Bug- und Bootsflagge)

Eommodór-lobogó
{Kommodorestander)

Cs. és kir. árbocszalag 
{K. u. k. Wimpel)
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Uralkodói lobogók.
(Standarten.)

'▼?WTT

ó felsége 
a császár és király számára 

{Seiner Majestät 
des Kaisers und Königs)
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a császárné és királyné számára 
(Ihrer Majestät 

der Kaiserin und Königin)

Tummm
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Főhercegek

és főhercegnők számára 
(Für Erzherzoge 

und Erzherzoginnen)

Parancsnoki lobogók tengernagyok számára.
(Kommandoflaggen für Flaggenoffiziere.)

Tengernagy
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{Admiral)*

:й И1 #

угттттт

ААААААА
Al tengernagy 
(Vizeadmiral)
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Ellentengernagy 
(Rontreadmiral)

Tábornagy
(Feldmarschall)

Gyalogsági, lovassági tábornok 
vagy táborszernagy 

{General der Infanterie,
General der Kavallerie oder Feldzeugmeister)

Vezérőrnagy 
(Generalmajor)

Altábornagy 
(Feldmarschall-Leutnant)

A kereskedelmi lobogó.
(Handelsflagge.)

Li

Piros diszlobogó.
(Rote Ehrenflagge.)

16 ______ c

Fehér diszlobogó.
(Weiße Ehrenflagge.) 

17
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VII. Egyéb határozmányok és adatok, melyeknek 
ismerete a szárazföldi csapatok és a hadi tengerészet 

hozzátartozói közti érintkezésben fontos.

Lobogók, rang- és parancsnoki jelvények.
222. Lobogók, rang- és parancsnoki jelvények.

Állami hovatartozásának ismertetőjeléül minden hajó a lobogót 
viseli, a hadihajó a hadi lobogót, a kereskedelmi hajó a keres
kedelmi lobogót viseli.

Oly hadihajók, amelyeken Ő Felségeik vagy a Legfelsőbb 
Uralkodóház tagjai tartózkodnak az uralkodói lobogót (ném. 
Standarte) viselik, oly hadihajók, amelyeken vezénylő tenger
nagyok vannak, a parancsnoki lobogót (ném. Kommandoflagge) 
és olyanok, amelyek egy tábornoknak szolgálati utazás céljából 
alárendelvék — ha nincs a hajón egy magasb rangú tengeré
szeti parancsnok — a szolgálati lobogót (ném. Dienstflagge).*) 
Ha egy kommodór több hajó feletti parancsnoklással van 
megbízva, akkor az ő hajója a kommodórlobogót (ném. Kom
modorestander) viseli; ha több cs. és kir. hadihajó együtt van, 
akkor a rangban legidősb hajóparancsnok hajója azon esetben 
hogy nincs joga egy magasbrangu jelvényt viselni, a rangidős
ség! lobogót (ném. Anciennitätsstander) viseli. Minden hadihajó, 
melyen nem lobog a fent jelzett rang- és parancsnoki jelvények 
valamelyike és egy tengerésztiszt által vezényeltetik, a főárboc 
sudarára az árbocszalagot (ném. Wimpel) tűzi ki.

A nemzeti lobogót (hadi illetve kereskedelmi lobogót) min
dig a hajó tatján, még pedig vagy a lobogórúdon vagy az ágon

*) Minden valamely tengerészeti parancsnokot esetleg megillető 
parancsnoki jelvény ettől függetlenül felvonva marad. A szolgálati lobogó 
csakis arra szolgál, hogy egy tábornoknak az illető hajón, való jelenlétét 
ismertesse, azonban nem jár a parancsadás jogával más hajók felett.
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vonják fel, tehát mint «tatlobogó» szerepel; az uralkodói lobo
gók, valamint a kommodórlobogó és a rangidősségi lobogó a 
főárboc sudarára, a parancsnoki és szolgálati lobogók az illető 
tisztvivő rendfokozatának megfelelőleg valamely árboc sudarára 
vonatnak fel, még pedig a legalsóbb rangúaké a keresztárbocon, 
a legmagasb rangúaké a főárbocon. Horgonyzó hadihajók nagyobb 
külföldi kikötőkben minden nap, hazai kikötőkben pedig vasár- 
és ünnepnapokon az «orrlobogót» (ném. Bugflagge vagy Oösch) 
is kitűzik még pedig a hajó orrán egy külön lobogórúdra; ezen 
lobogó rajza nálunk azonos a tatlobogó rajzával. A nemzeti 
lobogót és az orrlobogót a hadihajók rendszerint csak reggeli 
8 órától naplementéig, az uralkodói lobogót, a rang- és parancs
noki jelvényeket, valamint az árbocszalagot azonban nappal és 
éjjel*) viselik.

A hadihajókon kívül még a cs. és kir. jakthajóraj jakijai is, 
ha kizárólag osztrák vagy magyar állampolgárok tulajdonát képe
zik, jogosítvák a hadi lobogó viselésére, azonban kötelesek egy
idejűleg az őket megillető klubjelvényt is viselni.

A piros díszlobogót (császári kétfejű sas piros selyem
mezőben, «Fortitudini navali» és «Viribus unitis» felírással) Ő 
Felsége osztrák vagy magyar kereskedelmi hajók kapitányainak 
adományozza legkegyesebben háborúban szerzett érdemekért, a 
fehér díszlogót (császári kétfejű sas fehér selyemmezőben, 
«Merito navali» és «Viribus unitis» felírással) ellenben béke
érdemekért ad personam. Ezen lobogók első felvonásuk alkal
mával az esetleg jelenlevő hadihajók rangban legidősb parancs
noka által lövegtisztelgésben részesíttetnek, még pedig a piros 
lobogó 8 lövéssel, a fehér hattal.

A hadi és a kereskedelmi lobogó mint csónaklobogók is 
alkalmaztatnak.

Hadi csónakok külföldön a lobogót a tatlobogórudon min
dig, belföldön azonban csak akkor viselik, ha az orrlobogó ki van 
tűzve vagy pedig ha a csónakban törzskari személyek vagy 
előkelő állású polgári személyek vannak; viselik továbbácsónak-

*) Éjjel oly hajók, melyek az uralkodói lobogót viselik, három a tat
lobogórudon egymás alatt felvont fehér lámpásról ismerhetők fel; parancs
noki, szolgálati vagy kommodórlobogót viselő hajókon a tisztvivő rendfoko
zata szerint egy, két vagy három fehér lámpást vonnak fel, még pedig a 
leghátsó árbóckosár magasságában egymás mellett.
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expedíciók alkalmával a tengeren és ha a csónakok harcszerűleg 
felfegyverezvék. Ha a tatlobogó félmagasságon viseltetik, akkor 
ez a csónaklobogóra is érvényes.

Az említett uralkodói lobogók, rang- és parancsnoki jelvé
nyek és az árbocszalag a jogosított személyek által a csónakok
ban is viselhetők, még pedig azoknak orrán.

Nagyobb ünnepségek alkalmával kikötőben a nagy lobogó
dísz (ném. grosse Flaggengala) vonatik fel; ünnepies alkalmak
kor a tengeren, kisebb ilyes alkalmakkor a kikötőben is, továbbá 
a csatában a kis lobogódísz (ném. kleine Flaggengala) viselte
tik ; ilyenkor kikötőben az orrlobogót is kitűzik. Torpedónaszádok 
minden körülmény között csakis a kis lobogódíszt vonják fel.

A IVa és ÍVŰ mellékleteken a fent megbeszélt lobogók, 
rang- és parancsnoki jelvények, az itt tekintetbe vett egyéb jel
vények és a lobogódíszek ábrái láthatók.

Tengerészparancsnokok szolgálati viszonya, 
ha katonai (honvéd) parancsnokságoknak 

alárendelvék.
223. Általában. Azon tengerészparancsnok, aki a cs. és 

kir. hadsereghez, a csász. kir. vagy magy. kir. honvédséghez 
tartozó valamely parancsnoknak alá van rendelve, köteles min
den követelménynek megfelelni, melyek katonai míveletekre és a 
part védelmére és biztosítására vonatkoznak. Ha a vett paran
csok a hadi tengerészeiben fennálló szabályzatokkal, a tengeri 
hadviselés vagy általában a tengerészhivatás alapelveivel ellen
tétben állnak, akkor kötelessége a katonai (honvéd) parancsnok
nak indokolt észrevételeket tenni. Ha a nevezett parancsnok 
mindazonáltal megmarad ilyen esetben írásban adandó paran
csainak végrehajtása mellett, akkor a tengerészparancsnok köte
les ugyan azonnal engedelmeskedni, de kötelessége az is, hogy 
közvetlen tengerészelőljárójának azonnal sürgönyjelentést és 
mihelyt csak lehet, kimerítő írásbeli jelentést is küldjön, mihez a 
parancsot csatolja.

224. Az alárendeltség mérve. Valamely hajónak alá
rendeltsége a cs. és kir. hadseregnek vagy az egyik honvédségnek 
parancsnoka alá — ha máskép nem rendeltetik — csakis operatív 
természetű rendelkezésekre terjed ki. A belső szolgálatra és a gazdá-

Tengerészet. 13
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szatkezelésre nézve a cs. és kir. hadtengerészet szabályzatai vala
mint a tengerészeti elöljárók parancsai maradnak mérvadók.

225. Tengeri haderők megerődített helyeken. Ha 
tengeri haderők háborúban a hadműveletek lefolyása által egy 
megerődített helybe szoríttatnak és előreláthatólag kényszerülnek 
ott vesztegelni, akkor e haderők parancsnoka azon esetben, 
hogy rendfokozatban vagy rangban a várparancsnok előtt járna, 
felsőbb parancs nélkül is köteles a védelem fővezényletét átvenni, 
melylyel a teljes felelősséget is vállalja.

Szolgálatkezelés felszerelt hajókon.
226. Felszerelési és leszerelési szemle. Valamely 

hajónak (torpedónaszádnak) szolgálatba állítása a felszerelési 
szemlének nevezett bizottsági eljárással indíttatik meg, amely a 
hajózóidőszak kezdetét is jelzi.

Hasonlóképen a hajónak szolgálatban állása a leszerelési 
szemlével bevégződik.

227. Napi és heti rend. A folyó foglalkozás Ő Fels, 
hajóin úgy a kikötőben, mint a tengeren egy beosztás által 
szabályoztatik, melynek elnevezése: napi és heti rend. Ez min
den irányban tekintettel van a hajó összes részeinek karbantar
tására, továbbá a személyzet iskolázására és kiképzésére hivatá
sának minden ágazatában, valamint a tengerészeti szolgálat 
sajátosságára. Nyolc órakor reggel történik a lobogó ünnepies 
felvonása, naplementekor annak ünnepies bevonása; ezen idő
szakon kívül, mely tehát reggeli 8 órától naplementéig terjed, 
valamint a legénységi étkezések idejében — különös kivételes 
esetektől eltekintve — nem történnek hivatalos fogadások, tisz
telgések stb.

A délelőtt rendesen részint a hajó és alkatrészei tisztoga
tásának, részint — valamint a délután is — a hajószemélyzet 
kiképzésének van szentelve; e célra, ha szükséges, bizonyos 
gyakorlatok jellegének megfelelőleg az éjnek egy része is fel- 
használtatik.

A személyzetek kiképzése részint a harcállomásokon tör
ténik, részint az alosztályok kötelékében, részben pedig az egész 
hajószemélyzetnek együttes gyakorlatai által: a riadógyakorlatok 
alkalmával.
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228. Fedélzeti őrszolgálat. A hajón a nap öt négyórás 
és két kétórás «őrség»-re (ném. Wache) osztatik fel. Ezen beosz
tás alapján a tengerész főtisztek és zászlósok (esetleg törzsal
tisztek) a szükséges legénységi jutalékkal egy megszakítás nél
küli, időszakos szolgálatot: az ú. n. fedélzeti őrszolgálatot 
látják el.

Torpedónaszádok és kisebb járóművek számára külön hatá- 
rozványok állnak fenn.

A tengeren a tengerésztisztek a tengerészzászlósok eset
leges kiegészítésével minden körülmény közt a négyórás fedél
zeti őrszolgálatot végzik, még pedig többnyire 5—3 sorban.

Ahol elegendő fiatalabb tiszt és zászlós áll rendelkezésre, 
ott a horgonyzó hajón is a négyórás őrszolgálat láttatik el és 
pedig általában a fregattahadnagyok és tengerészzászlósok által. 
Ha a kikötőbeni őrszolgálatra hivatott tisztek (zászlósok) száma 
háromra apad le, akkor horgonyzó hajón a négyórás kikötőbeni 
őrszolgálat helyébe a huszonnégyórás lép.

A fedélzeti őrszolgálattal megbízott tengerésztiszt (zászlós) 
neve őrtiszt (ném. Wachoffizier). Ahol a létszámviszonyok meg
engedik, ott ezenfelül még őrzászlósok (ném. Wachfähnrich) is 
vannak, a tengeren olykor még második őrtisztek is. A tenge
ren az első őrtiszt a parancsnoki hídon tartózkodik; horgonyzó 
hajón az őrtiszt köteles a fedélzeten maradni, azonban a 24 órás 
őrszolgálat számára e tekintetben könnyítések engedélyezvén

Ezenfelül oly horgonyzó hajókon, amelyek számára mint 
részlettiszt egy korvettakapitány van rendszeresítve, a sorhajó
hadnagyok, ha legalább is 3 áll e célra rendelkezésre, egy 24 
órás ügyeleti szolgálatot látnak el.

229. Órajelzések harangütéssel. Az őrszolgálatban 
való felváltás óraütésre történik. A hajón minden félóra a hajó
haranggal való ütésekkel (ném. Glasen) jeleztetik, még pedig 
akkép, hogy minden őrségi időszak első félórája (fél kilenc, fél 
egy, fél öt) egy harangütés, az első órát (kilenc, egy, öt) egy 
kettős ütés, a rákövetkező félórát (fél tíz stb.) egy kettős ütés 
és egy egyes ütés jelzi és így tovább, úgy hogy minden négy
órás őrség 8 ütéssel, vagyis 4 kettős ütéssel (ném. acht Glas) 
végződik.

230. A törzskar és a legénység elhelyezése a ha
jón. Tengernagyok (kommodórok) és hajóparancsnokok —

13*
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nagyobb hajókon mindig több lakóhelyiségből álló — hajólaká
sokban (ném. Kajüte), a vezér- és hajótörzs többi személyei, a 
zászlósok (növendékek) kivételével hajókamrákban (ném. Kabine) 
vannak elhelyezve.

Vezérhajókon a kötelék parancsnoka, a többi hajókon (kis 
járóművek kivételével) a hajóparancsnok külön asztalnál étkezik.

A törzs számára a hajón étkezők vannak berendezve, ahol 
az erre jogosított személyek étkezéseiket végzik és közösen 
időznek. Nagyobb hajókon a következő étkezők vannak: a tiszti 
étkező (lelkészek, hadbírák, orvosok, mérnökök és számvivő 
hivatalnokok számára is; itt a részlettiszt elnököl); a gépüzem
vezetők étkezője, a zászlósok étkezője (tengerészjelöltek és 
növendékek számára is), a törzsaltisztek étkezője (csakis az idősb 
altisztek számára).

Törzsaltisztek és magasbrangú altisztek, olykor az alacso
nyabb rendfokozatú részletvezetők is többnyire hajókamrákban 
vannak elhelyezve.

Zászlósok (tengerészjelöltek, növendékek), továbbá mind
azon legénységi személyek, akiknek nem utaltattak ki hajókam
rák vagy egyéb állandóan beépített hálóhelyek (fülkék, ném. Koje), 
függőágyakban alusznak.

231. Átvonulók elhelyezése. Átvonulok a rendelkezésre 
álló hajókamrák és lakóhelyiségek mérvéhez képest szintén a 
fent jelzett elvek szerint helyeztetnek el.

232. A tűzzel és világokkal való bánás. — A 
dohányzás. Hajóégések elkerülése céljából külön, szigorúan 
betartott határozványok állnak fenn a tűzveszélyes tárgyak keze
lését és eltevését illetőleg, mely határozványok általában a leg
messzebbmenő elővigyázatot szabják meg és különböző tilal
makra és megszorításokra vonatkoznak.

Amennyiben nem léteznék a hajón (vagy nem volna üzem
ben) villamos világítás, csakis olajlámpások (tehát nem kőolaj) 
használhatók, hajólakásokban, étkezőkben és hajókamrákban 
— a kellő vigyázatosság mellett — szabadon égő gyertya
világok is.

Légszeszre berendezett főzőkészülékeknek béllel kell ellátva 
lenniök és csakis a tálalókban használhatók, ott is felügyelet alatt.

A dohányzás helyben és időben korlátozva van. E tekintetben 
a törzs és a legénység számára különböző szabályok állnak fenn.
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A mélyebben fekvő hajóhelyiségekben (a gép- és kazán
helyiséget kivéve) általában nem szabad dohányozni. Továbbá a 
hajón csakis szivarokat, szivarkákat vagy rövid, födéllel ellátott 
pipákat szabad színi.

A hajón csakis az úgynevezett «svéd» (csak vegyileg elké
szített dörzsfelületeken meggyulladó) gyufák használata van enge
délyezve, azonban a nem hajókamrákban elhelyezett legénységi 
személyeknek egyáltalán tiltva van gyufákat tartani. A dohány
zási cikkek meggyújtása céljából azon időszakokban, midőn a 
legénységnek a dohányzás meg van engedve, kanóctartányokba 
elhelyezett égő kanócok állíttatnak fel a fedélzeten és az e célra 
tekintetbe jövő helyiségekben; a végek felvételére vízzel telt 
csöbrök (fából) szolgálnak. Tilos szivar- vagy szivarkavégeket a 
fedélzeten elhányni.

Ameddig a lövőszerkamrák nyitva vannak, addig szigorúbb 
elővigyázati rendszabályok lépnek érvénybe; a dohányzás ezen 
idő alatt tiltva van, tehát a lövőszernek hajóra és hajóról való 
szállítása alatt is.

Dohányozva a hajóra jönni vagy azt elhagyni, a hajószer
tartás elleni hibát képez, miért is tiltva van.

233 Kürt- és sípjelek. A hajón végzendő összes nagyobb 
együttes mozgások, különösen minden riadó, kürtjelekkel ren
deltetnek el. Bizonyos ténykedések végrehajtása a hajómesteri 
síppal adandó jelekre, melyeket esetleg szóbeli parancsok követ
nek, történik.

A dob a cs. és kir. haditengerészetben nem alkalmaztatik.

Riadó a hajón.
234. Általában. A hajóriadók azon rendszabályokra vonat

koznak, amelyekkel a hajón rendelkezésre álló eszközök és erők 
vagy hadi cselekmények végzésére (hadi riadók) vagy pedig 
elemi események és katasztrófák legyőzésére (vészriadók) egész
ben vagy nagyobb részt felhasználtalak.

235. Hadi riadók. Ezen első kategóriába tartoznak:
1. a harci riadó (ném. Gefechtsalarm); ez alatt a hajónak 

(torpedónaszádnak) teljesen harckész állapotba helyezése értendő ;
2. a szigorított őrszolgálat (ném. verschärfter Wachdienst) 

torpedónaszádtámadások és egyéb rajtaütések elhárítására, ha a
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körülmények ajánlatossá teszik, hogy a személyzet egy részének 
nyugvás engedtessék.

Ezen két riadó feltételét képezi, hogy a hajó előbb harc
kész állapotba helyeztessék. Ezalatt azon előkészítő rendszabá
lyok értendők, melyek szükségesnek mutatkoznak, hogy a hajó 
teljes cselekvési készültsége eléressék.

Hadműködési szempontból az együttes mozgások eme 
kategóriájába a csónakoknak harcszerű felfegyverzése tengeri és 
szárazföldi műveletekre (ném. kriegsmässige Armierung der 
Boote zu See- und Landoperationen) is tartozik.

236. Vészriadók. A riadók eme 2-ik kategóriájába tar
toznak :

1. a tűzriadó (ném. Brandalarm), ha a hajón tűzvész üt ki;
2. a vízriadó (ném. Wasseralarm) egy lék által előidézett 

vízbeömlés leküzdésére.
A harci riadó alatt külön rendelkezések tétetnek tűzvészek 

és vízbeömlések elnyomására, úgy hogy harc közben csak a 
legszélsőbb esetben kell átmenni a tulajdonképeni tűz- vagy 
vízriadóra.

237. Hajóharckészség (ném. Klarschiff). A hajónak a 
hajóharckészség állapotába helyezéséhez tartozik minden, a harc 
alatt nélkülözhető anyag partraszállítása és el rakása, amely a 
tűzveszélyt, a forgácsképződést stb. növeli, továbbá az összes 
gépberendezések és egyéb készülékeknek teljesen üzemkész 
állapotba helyezése, amelyek a harcban alkalmazásba juthatnának ; 
ide tartoznak nemkülönben az összes biztonsági rendszabályok, 
mint a forgácshatás ellen óvó intézkedések, a vértfedéllel ellátott 
nyílások valamint a vízhatlan ajtóknak becsukása az alant fekvő 
hajóhelyiségekben, szóval mindazon idevágó ténykedések, ame
lyek hosszabb időt igényelnek, tehát nem végezhetők csak köz
vetlenül a harcbaelegyedés előtt.

238. Harci riadó. A «harci riadó» (riadó) kürtjeire fen
tiek után már csak az utolsó előkészületek végzendők a harcra, 
mire mindenki «harcállomására» megy. Minthogy a tatlobogórúd 
a hajóharckészség! állapotban rendesen eltávolíttatik, ennélfogva 
a lobogó a harc esetére rendszeresített helyen (többnyire a leg
hátsóbb ágon vagy egy külön felállított lobogórúdon) vonatik fel. 
Ezenkívül minden árbocnál előkészítenek egy lobogót, mely 
aztán a tengeri ütközet alatt a sudáron leng. A hajókórház
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kiüríttetik; a nehézbetegek és sebesültek ideiglenesen az alsóbb 
hajóhelyiségekben helyeztetnek el, ahol az ütközeti kötözőhelyek 
is vannak.

239. Szigorított őrszolgálat. Minthogy a személyzetnek 
szakadatlan időzése a harcállomásokon úgy a törzset mint a 
legénységet mihamarább kimerítené, ennélfogva, ha torpedó- 
naszádtámadások és egyéb rajtaütések lehetségesek, a harci riadó 
helyébe mint tartós állapot a szigorított őrszolgálat lép. Ennek 
tartamára, még pedig naplementétől napkeltéig, mindig a fél 
személyzet, egymással időszakonként váltakozva, egy harcszerű 
készültségi szolgálatot lát el. Ebből a nyugalmat élvező személy
zetrésznek felriasztása által a legrövidebb idő alatt át lehet menni 
a teljes harckészültségbe.

Ezen rendszabály lehetővé teszi azt, hogy a hajó még 
halogató hadmíveleti fázisok alatt is szakadatlanul a visszautasí
tásra kész állapotban tartassák.

240. Tűzriadó. Ha a hajón tűz üt ki, akkor a kürtjellel 
való felriasztáson kívül még a hajóharangot is félreverik. A tűz- 
riadóra végrehajtandó ténykedések magukba foglalják az összes 
tűzoltóberendezések készentartását s az ezzel kapcsolatos intéz
kedéseket, így tehát használatra előkészítendők a gőz- és kézi 
szivattyúk (amelyek mint tűzi fecskendők szolgálnak), az extinc- 
teurök és tűzoltó gránátok, továbbá kirendelendők a szerszá
mokkal, nedves pokrócokkal, vedrekkel, füstvédekkel stb. felsze
relt tűzoltó osztagok. Ide tartoznak még: az összes szellőző
lyukak és a fedélzet- és oldalnyilások becsukása, a lövőszer
kamrák vízaláhelyezésére szolgáló berendezés, valamint a csóna
kok előkészítése, továbbá előkészületek a hajót kikötő kötelek 
és horgonyok gyors eloldására (kibocsátására) azon esetre, 
hogy szükségessé válnék a hajót elvontatni, nehogy a tűz szom
szédos építményekre átharapódzék és ott esetleg robbanásokat 
okozzon.

Ha a tűz leküzdésére kifejtett minden igyekezet hasztalan 
volna (mitől modern hadihajókon alig lehet tartani), akkor végső 
esetben a hajó sekély vízbe hozandó és ott víz alá helyezendő.

241. Vízriadó. — Lékzáró vászon. A vízbeömlés 
leküzdését célzó legfontosabb ténykedésekhez tartoznak: az 
összes vízhatlan ajtók, zsilipek és csapok bezárása, amelyek a 
hajó belsejét egyes vízhatlan rekeszekre (compartement) osztják,
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továbbá a drainageberendezés*) és a hajószivattyúk előkészítése 
a hajófenék vagy az elárasztott hajórész kiürítésére, a lékzáró 
vászon (néni. Lecktuch) ráillesztése a lékre, valamint az utóbbi
nak betömésére szükséges előkészületek.

A lékzáró vászon egy négyzetalakú darab erős vitorla
vászon, 2—4 m. oldalhosszal, amelynek egyik oldala sűrűn be 
van tüzögetve lenbojtokkal. Ezen oldalával a hajófal felé fordít- 
tatik s azután külön zsinegek segélyével a hajó külsején a lékre 
ráhuzatik, ahol feszítőkötelekkel e helyzetben megrögzíttetik. A 
külső víznyomás a vásznat a hajófalhoz szorítja, ezáltal a víz- 
beömlést csökkenti és így a résnek ideiglenes betömését belül
ről megkönnyíti.

Közlekedési szabályok hajók számára.
242. Személyközlekedés hajóra és hajóról. A hajó

ról a partra és más hajókra irányuló közlekedést, tehát a törzs 
és a legénység kimenetét a partra is, kötelékbe egyesült hajók
nál a vezénylő tengernagy, köteléken kívül a hajóparancsnok 
szabályozza.

Háború idején vagy rendkívüli viszonyok közt fentemlített 
parancsnok tudta és beleegyezése nélkül senkinek sem szabad a 
szárazfölddel közlekednie avagy nem a saját haderőhöz tartozó 
hajókkal érintkezésbe lépnie.

A jobboldali oldallépcső (ném. Fallreepstreppe) használata 
a törzskari személyeknek és az előkelő állású polgári személyek
nek van fenntartva. A baloldali oldallépcső az összes többi 
személyek közlekedésére valamint könnyebb tárgyak stb. be- és 
kirakására szolgál.

Oly hajókon, hol felséges és fenséges személyek számára 
külön oldallépcső van, ott ezeken közlekedni más személyek
nek tilos.

Azon legénységi személyek, amelyek valamely csónak sze
mélyzetét képezik, az oldalrúdon (ném. Backspiere) kötelesek a 
csónakba menni, ha a csónak a rúdhoz van kikötve; ha a csónak 
közvetlenül vízrebocsátása után látandó el legénységgel, akkor 
emez a csónakdaruk csigakötelein is bocsátkozhatik a csónakba.

*) Szivattyúkkal kapcsolatos csőhálózat, melynek segélyével a vízzel 
telt rekeszeket vagy cellákat kiüríteni vagy megtölteni lehet. Fordító.
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Az őrtiszt tudta és bizonyos körülmények közt engedélye 
nélkül csónakok sem ki nem köthetnek a hajó oldalán, sem 
onnét el nem taszíthatják magukat. Ugyanez érvényes minden 
személyre nézve, ki a hajóra jön vagy onnét elmegy.

Idegen látogatók bebocsátására az engedélyt a hajóparancs
nok adja meg, még pedig a körülményekhez képest akkép, hogy 
a szolgálat meg ne zavartassák, a személyzet ne zaklattassék, 
méltányos kívánalmak azonban kielégíttessenek.

Minden a haditengerészethez, a hadsereghez, a honvéd
ségekhez vagy a csendőrségekhez tartozó személy, ki Ő Felsé
gének valamely hajójára lép, amelynek állományához nem tarto
zik, köteles rangjához képest a hajón vagy jelentkezni vagy a 
szabványos módon bemutatkozni; még pedig matrózok és egyen
rangúak az oldalaltisztnél (ném. Fallreepsunteroffizier), altisztek az 
őrapródnál, tisztek és egyenrangúak az őrtisztnél, ha ugyan nem 
fogadandók a hajóparancsnok vagy az ügyeleti tiszt által. Tisz
tek és egyenrangúak kötelesek a hajóparancsnoknál és a részlet
tisztnél is jelentkezni, ha ezek hajórajövetelüknél vagy elmenete
lüknél a fedélzeten vannak vagy ha a hajón töltött idő folyamán 
velük bárhol találkoznak. Az őrtiszt a körülményekhez képest 
vagy maga vagy pedig alárendelt szolgálati közegei útján a hajóra 
érkezők kívánságait, még mielőtt a hajóra lépnének, meg fogja 
tudakolni, még akkor is, ha nem volna kötelezve fogadásukra az 
oldalbejáratnál. Azok számára, kik a hajószabályzatot nem isme
rik teljesen, ajánlatos, hogy adott esetben felvilágosításért a szol
gálati jelvényt viselő őrtiszthez (zászlóshoz) forduljanak. A szol
gálaton kívüli kimenethez minden a hajón levő személynek, a 
rangban legidősebbet kivéve, de az átvonulókat beleértve, fel
sőbb engedélyre van szüksége. Ha átvonulok a parancsnokhoz 
a fölebbvaló (rangidősb) viszonyában állnak, akkor a kimenet 
tetszésükre van bízva, azonban az elutazásra esetleg kiadott ren
delkezésekről értesítendők, hogy a hajóra idejében visszatér
hessenek.

243. A levéli és sürgönyt magánközlekedés meg
szorítása. Valamint a vezénylő tengernagy (a rangban legidő
sebb parancsnok, elszigetelt hajókon a hajóparancsnok) háború 
idején és rendkívüli viszonyok közt fel van jogosítva a közleke
dést a szárazfölddel vagy más hajókkal parancsoló esetben tel
jesen beszüntetni, azonképen joga van a levéli és sürgönyi
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magánközlekedést is a körülményekhez mérten korlátozni vagy 
egészen betiltani.

244. Járőrök. Ha a rangban legidősb parancsnok szük
ségesnek véli, hogy nagyobb legénységi osztagok kimenetelé
nél külön járőröket küldjön a partra, akkor elébb az illetékes 
hatóságokkal érintkezésbe fog lépni.

245. Hajószemélyzetek katonai alkalmazása a szá
razföldön. Azon esetben, hogy hajószemélyzetek katonai szol
gálattételekre a szárazföldön, pl. a közrend és biztonság fenntar
tására alkalmaztatnak, akkor erre nézve a szárazföldi szolgálat 
idevonatkozó határozványai (Szolgálati Szabályzat a cs. és kir. 
hadtengerészet számára, II. Rész) érvényesek, amelyek a cs. és 
kir. hadsereg megfelelő határozványaival azonosak.

246. Hajók magatartása helyőrséggel ellátott bel
földi kikötőkben való időzés alkalmával. Ő Felsége hajói, 
melyek cs. és kir. katonai állomásokon időznek, kötelesek a kato
nai állomásparancsnok részéről a fegyelem és rendnek a hely
őrségi csapatok közti fenntartására vagy a hely biztosítására 
kiadott intézkedéseket figyelembe venni.

Riadó esetén a hajószemélyzethez tartozó künn levő szemé
lyek kötelesek haladéktalanul visszatérni hajóikra; ha a vissza
térés a hajóra lehetetlen volna, akkor kötelesek a megállapított 
gyülekezőhelyek (fő-, helyőrségi őrség) egyikét felkeresni.

A katonai állomásparancsnokságnak reggeli jelentést kül
deni csak azon hajók kötelesek, amelyek e hatóságnak aláren- 
delvék, ha ugyan ezek is nem mentettek volna fel ez alól. Hogy 
mily adatokat tartalmazzon egy ilyen reggeli jelentés, azt a kato
nai állomásparancsnokság esetenkint határozza meg.

Jelentések.
247. Általában. A cs. és kir. hadtengerészeinek tengeren 

szolgáló összes személyei kötelesek minden fontos szolgálati 
viszony megkezdését és bevégzését, valamint szolgálati állásuk 
minden fontosabb megváltozását, mint előléptetést, hajóra és 
partra szállást, más hajóra átszállást, elmenetelt és megérkezést 
a tartózkodási hely változása alkalmával stb. azon elöljáróknak 
és fölebbvalóknak jelenteni, akikhez szolgálati állásuknál fogva 
utalva vannak.
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Oly hajók parancsnokai és törzsei, amelyek valamely kato
nai állomásparancsnokságnak alárendelvék, jelentések tekinteté
ben az állomás parancsnokával szemben úgy viselkednek, mint 
egy tengerész elöljáró parancsnokkal szemben. Ugyanezen jelen
tési kötelezettség áll fenn kötelékek és egyes hajók parancsno
kai számára az állomás fölebbvaló (rangidősb) parancsnokaival 
szemben, még pedig akkor is, ha más szolgálati kötelékhez tar
toznak és közvetlen elöljáróik katonai (tengerészeti) állomásokon 
való ideiglenes időzésük alatt nincsenek jelen.

Átvonulókként hajóra szállott személyek a hadtengerészet, 
a hadsereg, a honvédségek vagy csendőrségek állományából úgy 
jelentkeznek mint az egyenlő rendfokozatbeli, valamely hajó
személyzethez tartozó személyek.

248. Érkezési jelentések. Ha egy önálló vagy kikülöní
tett hajóparancsnok hajójával vagy egy tengernagy (kommodór) 
az alája rendelt haderőhöz tartozó hajókkal a monarchia vala
mely kikötőjébe érkezik, akkor (ha több hajó van együtt, csak a 
rangban legidősebb parancsnok) megérkezési jelentését a tenge
rész- (katonai) állomásparancsnoknál teszi meg, még pedig meg
erődített helyeken (hadi kikötőkben) sürgős alkalmakkor mindjárt 
a horgony vetése után, tekintet nélkül arra, hogy nappal vagy 
éjjel van, különben reggeli 8 óra és naplemente között, illetőleg 
az elöljáró (fölebbvaló) által meghatározott időpontban. Ez min
den idevágó jelentésre érvényes, kivéve ha nincsen kifejezetten 
hangsúlyozva, miszetint a jelentés azonnal teendő.

Ha az érkező a tengerész (katonai) állomásparancsnokhoz 
az alattas (rangifjabb) viszonyában áll, akkor személyesen kell 
jelentkeznie, ellenkező esetben megérkezését csak írásban avagy 
szóbelileg közölteti törzsének egyik tisztje útján, minek utána a 
szárazföldi szolgálatban szabványos határozványok értelmében a 
tengerész (katonai) állomásparancsnok jelentkezését fogadja.

Ahol a tengerész- és katonai állomásparancsnokság nin
csen egy kézben egyesítve, ott a fent jelzett érkezési jelentés 
mindkét hatóságnál megteendő.

Ha oly tényleges tengernagyok vagy tábornokok, kik a 
tengerész (katonai) állomásparancsnokhoz az elöljáró vagy 
fölebbvaló (rangidősb) viszonyában állnak, a kikötőhelyen szol
gálati minőségben időznek, akkor az érkezési jelentés ezen 
személyeknél is, szintúgy a hadtengerészet parancsnokánál és
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más saját elöljáróknál, valamint a hadügyministernél is meg
teendő. Ha ezen tisztviselők hajón időznek, akkor ezen jelentés 
haladéktalanul teendő.

Ugyanezen kötelezettség áll fenn, ha a Legfelsőbb udvar
iak vagy a Legfelsőbb Uralkodóház tagjai vannak jelen.

Ha az érkező hajóparancsnok a tengerész vagy katonai 
állomásparancsnok alá van rendelve, akkor mindenek előtt ezen 
elöljáró parancsnokságnál jelentkezik, kitől utasításokat vesz 
arra nézve, hogy — a fenti utasítások alapján — még hol jelent
kezzék a szárazföldön.

Helyi szolgálatra alkalmazott hajók parancsnokai állomás
körletükön belül csakis elöljáró parancsnokságaiknál jelent
keznek.

249. Indulási jelentések. Hasonlóképen az érkezési 
jelentésekhez az indulási jelentések is megteendők, még pedig, 
ha az indulás ideje ismeretes, akkor a kihallgatás idején, különben 
lehetőleg az éj beállta előtt. Sürgős esetekben az indulási jelen
tés csak a közvetlenül elöljáró parancsnoknál teendő.

Ha a szándékolt időzés 48 órán nem terjed túl, akkor 
az indulási jelentések az érkezési jelentésekkel egyesítendők.

250. Az érkezési és indulási jelentések elmaradása. 
A szóban forgó jelentések miatt felsőbb szolgálati tekinteteknek 
nem szabad csorbát szenvedniük.

Ennélfogva bizonyos körülmények között teljesen elma
radhatnak, avagy írásban illetőleg közvetítő személy útján teen
dők meg.

251. Jelentések felséges, fenséges és magasrangú 
személyiségek megérkezésekor. Ha hajók felséges, fensé
ges és magasrangú személyek megérkezésekor, kiket az érkezési 
jelentés megillet, az illető kikötőben időznek, akkor ez alkalom
ból a jelentés szintén a fenti fejtegetések értelmében történik.

Látogatások váltása, idegen hadihajók üdvözlése.

252. Utalás a tengeri szertartásra. A látogatások vál
tását és idegen hadihajók üdvözlését a nemzetközi tengeri szer
tartás szabályozza egységesen (144, 145. pont).*)

*) A tengeri szertartás alapelvei a VI. szakaszban tárgyaltattak.
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253. Idegen hadihajókkal való udvariassági tény
kedések váltása. Ő Fels, hajói, ha horgonyzó helyeken ide
gen hadihajókkal találkoznak, a következő udvariassági tényke
dések váltására kötelesek.

Valamely horgonyzó hajó parancsnoka (ha több hajó van 
együtt, a rangban legidősb parancsnok) a kikötőbe érkező ide
gen hadihajóra egy tengerésztisztet küld avégből, hogy parancs
nokát üdvözölje és neki szolgálatát felajánlja. Ezt az idegen hadi
hajó «üdvözlésének» (ném. Bekomplimentieren) nevezik. Ha több, 
ugyanazon nemzethez tartozó hajó fut be, akkor ezen udvarias- 
sági ténykedés csakis a rangban legidősb parancsnokkal szemben 
gyakorlandó.

Az üdvözlő tiszt feladata, hogy illő módon megtudakolja 
a hajó nevét, a parancsnok nevét és rangját, továbbá hogy hon- 
nét jön a hajó, hová megy és tartózkodásának mi a célja és 
tartama.

Az érkező ezen üdvözlésért köszönetét egy tiszt által hala
déktalanul ki fogja fejezni.

Huszonnégy órán belül előbb az alsóbbrangú parancsnok 
a magasbrangúnál (egyenlő rangon a megérkező) látogatást tesz. 
Ezen látogatás további 24 órán belül viszonzandó, midőn 
is a következők szolgálnak zsinórmértékül: tengernagyok és 
kommodórok sorhajókapitányok és minden magasabb rendfoko
zatú parancsnok látogatását személyesen viszonozzák. Alsóbb 
rendfokozatú parancsnokoknál a törzsfőnök, a vezérkapitány 
vagy a vezérhajó részlettisztje által képviseltethetik magukat, 
utóbbi által azonban csak akkor, ha tengerészeti törzstiszt. Hajó
parancsnokok minden hajóparancsnok látogatását mindig szemé
lyesen viszonozzák.

Ha hajóhadak vagy hajórajok összetalálkozásánál a rang
ban legidősebb parancsnokok között a fentemlített látogatások 
váltása megtörtént, akkor az újonnan érkező haderő hajóparancs
nokai erre a már jelenlevő idegen hadihajók parancsnokainál 
látogatást tesznek, amely szintén 24 órán belül viszonzandó.

Oly idegen hajóhadakkal (hajókötelékekkel) szemben, ame
lyek e határozványoktól eltérnek, a kölcsönösség alapján kell 
eljárni.

Ha különféle nemzetiséghez tartozó több hajó időzik egy 
kikötőben, akkor az esetleg adandó lövegtisztelgések sorrendjére
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felállított alapelv (146. pont) a teendő látogatások sorrendjére is 
érvényes. A szükséges adatok az üdvözlő idegen tisztektől meg
tudakolhatok.

254. Első látogatások abbanhagyása. A cs. és kir. 
parancsnokok kötelesek az első látogatást idegen hadihajók 
parancsnokainál abbanhagyni, ha ezektől nem részesültek 
üdvözlésben, vagy ha az üdvözlést nem köszönték meg meg
felelő módon.

255. Látogatásváltás idegen katonai parancsnokok
kal. Még ha azon nemzet hadihajóinak üdvözlése, amelyé a 
kikötő, elmaradt volna is, a cs. és kir. parancsnokok akkor is 
kötelezvék az ottani katonai parancsnokoknál első látogatást 
tenni, amely alkalommal tengernagyok e parancsnokok rendfoko
zatához képest a hajólátogatásoknál érvényes alapelvek szerint 
(253. pont) magukat törzsfőnökük vagy valamely más tengerész
tiszt által képviseltethetik.

256 Kölcsönös udvariasságok egyéb tisztviselők
kel szemben. Egyébként a cs. és kir. parancsnokok külföldi 
kikötőkben kötelesek a gyakorlandó hivatalos udvariassági tény
kedések tekintetében a cs. és kir. követségfőnöknél vagy a kon
zulátus főnökénél tudakozódni. Ha más cs. és kir. hadihajók is 
jelen vannak, akkor azoknak rangban legidősb parancsnoka a 
hajókhoz idevonatkozó utasításokat fog juttatni.

257. Az udvariassági formák betartása. A parancs
nokok és hadihajókhoz tartozó minden egyéb személy számára 
fennáll azon kötelezettség, hogy hivatalos hatáskörrel bíró ide
gen személyeket azon figyelem és tiszteletben részesítsenek, 
amely állásukat és rangjukat megilleti.

Tiszteletadások a tengeren.
258. Általában. A cs. és kir. lobogó előtt minden a hátsó fedél

zetre egyenkint lépő személy a katonai tisztelgést köteles végezni.
Idegen lobogók és zászlóknak, úgyszintén egyenruhát viselő 

idegen tengerészeti és katonai személyeknek ugyanazon tisztel
gés jár, mint a saját hatalombeli lobogók és személyeknek.

Magasbrangú tisztviselők ideiglenes képviselőinek a tenge
ren is csak azon rendfokozatnak megfelelő tiszteletadások illeté
kesek, amelyet tényleg viselnek.
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Az elöljárók és fölebbvalók előtti tisztelgések tekintetében 
a hajón bizonyos könnyebbítések állnak fenn, amelyek a szolgá
lati teendők által vannak megokolva és amelyeknek célja az, 
hogy a legénység zavartalanul végezhesse étkezéseit és üdülési 
óráiban pihenhessen.

259. Tiszteletadások a hajón. A szabályzatszerű tisz
teletadások Ő Fels, hajóin a következők:

1. tiszteletadás az oldalbejárónál (ném. Ehrenbezeigung beim 
Fallreepe), mialatt az üdvözlendő személy állásának vagy rend
fokozatának megfelelően megszabott számú matróz*) sorakozása 
az oldalbejárónál értendő és pedig úgy a hajórajövetelnél, mint 
a távozásnál. Ezen alkalommal egy meghatározott sípjel (ném. 
Fallreepspfiff) is adatik.

2. A hajóőrség tiszteletadása (ném. Ehrenbezeigung des 
Postenquantums). Ez elvileg azonos a szárazföldi őrségek fegy
verbelépésével, midőn az alkalomnak megfelelőleg figyelmeztető 
kürtjelek is adatnak, illetve a díszjel fuvatik; ha a hajón zenekar 
van, ez olykor a néphymnust is játsza.

3. A sorakozott hajószemélyzet tiszteletadása (díszfelállítás, 
ném. Paradeaufstellung) még pedig Felséges és Fenséges sze
mélyek fogadásakor, elrendelt szemlékkor és hasonló különleges 
alkalmakkor.

4. Lövegtisztelgések, (ném. Oeschützsalute, 146. pont).
5. A párkánytisztelgés, (ném. Relingsalut, a legénység sora

kozása a hajó párkányai mentén, mi hurrá-kiáltásokkal és a sapka 
lengetésével kapcsolatos, 148. pont).

6. A lobogódísz, (ném. Flaggengala, IV b) melléklet).
7. Lobogótisztelgés (ném. Flaggengruss), de nem mint 

tulajdonképeni értelemben vett tisztelgés, hanem csak mint üdvöz
lési mód, kivévén a lobogó háromszori lebocsátását a hajó
istentiszteletek alkalmával (az átváltozás alatt).

Azon alapelvek, amelyek szerint a 4—7. alpontok alatt emlí
tett tiszteletadások (üdvözlési módok) alkalmaztatnak, a VI. feje
zet «Tengeri szertartás» című fejezetében lényegileg bennfoglaltatnak.

260. Tiszteletadások csónakokban. Hadi csónakokban 
a körülményekhez képest, részletes határozványok és fentartások 
alapján a következő tisztelgések szabványosak:

*) Két ember főtisztek, 4 törzstisztek, 6 tengernagyok (tábornokok) és 
8 Felséges személyek és családjaik előtt.
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1. a katonai tisztelgés,
2. a fővetés végrehajtása,
3. a katonai állásba helyezkedés,
4. evezős csónakokban az «evezőket fel!» (ném. Riemen

auf!) és «evezőket laposan» (ném. Riemen platt!) vezényszókkal 
elrendelt mozdulatok, gőzbárkákban (motorcsónakokban) a «gép 
állj!» (ném. Maschine halt!) és «gép lassan!» (ném. Maschine 
langsam!) vezényszókra végrehajtott gépüzemváltozások.

Haladó csónakokban minden tisztelgés ülve végeztetik.
261. A lobogó ünneplés felhúzása és bevonása. 

Horgonyzó hajón a cs. és kir. lobogót 8 órakor reggel ünne
plésen felhúzzák és naplementével ugyanúgy bevonják.*) Ha a 
lobogó ezen időn kívül időlegesen felvonatik, illetve ismét 
bevonatik, akkor ez — szintúgy, mint a nyilt tengeren — az 
alább leírt szertartás nélkül történik.

A lobogó ünneplés felhúzásánál követett eljárás a követ
kező :

5 perccel előbb a hajóőrség a hátsó fedélzeten fegyverbe 
lép; ha a hajón zenekar is van **), akkor ez is sorakozik ugyan
ott. Az őrtiszt eme vezényszavára: «Őrök kész!» (ném. Posten 
fertig!), az oldalbejáróknál (a hajóorron, a parancsnoki hídon) 
felállított őrök vaktölténynyel töltendő fegyvereiket «kész» hely
zetbe veszik. A hajóharang 8-ik ütésével, illetőleg a naplemente 
pillanatában az őrtiszt «tüz»-et vezényel, mire a tatlobogó fel
húzása (bevonása) ünneplés ütemben, a díszjel (néphymnus) 
hangjai közben akkép kezdendő meg, hogy a zeneszólam végez
tével a lobogó is fel legyen húzva (be legyen vonva). A lobogó 
ünneplés bevonása után az «Imához» kürtjei fúvatik (a hajózene
kar az «Ima csataközben» című darabot játsza), azután a lefúvás 
következik.

A lobogó felhúzása (bevonása) tartamára mindenki, aki a 
fedélzeten tartózkodik és nincsen valamely elhalaszthatatlan teendő 
által megakadályozva, arccal a tat felé állásba helyezkedik és 
tiszteleg; a tisztelgés a néphymnus és az «ima» egész tartamára 
kiterjed.

*) Csak a lobogódísszel együtt vonatik fel a lobogó — horgonyzó 
hajón — olykor már napfelkeltekor.

**) Hajózenekarok rendszerint a hajórajparancsnok vezérhajóján, a cs. 
és kir. gőzjaktokon és olykor küldetésben lévő hajókon is vannak.
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Külföldi kikötőkben a lobogó ünnepies felhúzása alkalmával 
a néphymnus után az illető felsőbbségi állam nemzeti hymnusát 
játszák.

Ha idegen hadihajók is jelen vannak, akkor a néphymnus- 
hoz csatlakozólag azoknak a nemzeti hymnusait is játszák a 
tengeri szertartás alapelvei által hasonló alkalmakra felállított sor
rendben (146. pont).

A tatlobogó ünnepies felhúzásával és bevonásával egyidejű
leg az orrlobogó és a csónaklobogók is kitűzetnek, illetve 
bevonatnak, ha ez szabványos.

A tat- és orrlobogóval való minden mozdulatot az erre 
kirendelt személyeknek fedetlen fővel kell végezniük.

Különféle határozványok.
262. Udvari gyász. Ő Fels, hajói a fő-, udvari és orszá

gos gyász első időszakában a tat-, orr- és csónaklobogókat gyászfá
tyollal látják el.

263. Halálesetek a hajón. Ha valamelyik hajón a nappali 
órákban haláleset (halálos végű baleset) fordul elő, úgy az illető 
hajón a lobogó félmagasságra (németül auf Halbtopp) bocsá
tandó le.

Valamely parancsnok halála esetén az ő parancsnoki jel
vénye is, valamint az alája rendelve volt parancsnokoké is fél
magasságra eresztendő le, hasonlóképen lebocsátandó egy hajóra 
szállt tábornok elhalálozása esetén annak szolgálati lobogója.

Ha Ő Fels, hajóinak egyike vagy egy idegen hadihajó fél
magasságra bocsátott lobogóval látható, akkor a többi hadi
hajók is félmagasságra bocsátják lobogójukat.

A hajón elhalálozott egyén holtteste, ha csak lehet, miha
marább a szárazföldre viendő ki.

264. A halálbüntetés végrehajtása hajón. Hadihajó
kon a halálbüntetés kizárólag agyonlövéssel hajtatik végre, még 
ha az ítélet kötél általi halálra szól is.

265. Sorozások külföldön. A Véderőtörvény 1. Rész 
108. §-ának értelmében a külföldön levő cs. és kir. hadihajók 
parancsnokai jogosítvák, ha a hajóállomány- és szolgálati viszo
nyai ezt megengedik, állításra köteleseket a törvényes szolgálati 
időre besorozni, ha azok alkalmasok a haditengerészeti szolgá-

14Tengerészet.
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latra és ha kötelezik magukat, a sorozás napjával tényleges szol
gálatukat megkezdeni.

266. Több hajó találkozása. Ha több hajó időzik 
egyidejűleg egy kikötőben (horgonyzó helyen), akkor a kifelé 
látható mozdulatok (a lobogó fel- és levonása stb.) tekintetében 
általában a mindenkori rangban legidősebb parancsnok után 
igazodnak.

267. Ügyeleti hajó (ném. Inspektionsschiff). Ha 3 vagy 
ennél több, ugyanazon kötelékhez tartozó hajó együtt horgonyzik, 
akkor a hajók közt egy huszonnégy órás ügyeleti szolgálat ren
dezendő be. Az ügyeleti hajó kötelessége egy bizonyos katonai 
tengerészeti készültségi szolgálatot tartani; szükség esetén orvosi 
segélyt is nyújt, miért is elvileg egy ügyeleti orvosnak a hajón 
kell lennie. Ezen határozvány kis hajókra és torpedónaszádokra 
nem érvényes, minthogy ilyenek állományában orvos nincsen.

ó Fels, hajóinak készültségi állapotai 
és állomásai.

268. A hajók készültségi állapotai. A hajóhad harc- 
készállapotának és az anyag jókarbantartásának érdeke akkor volna 
teljesen megóva, ha az összes hajók mindig felszerelve és szol
gálatba állítva volnának. Személyzetállományi tekintetek és a nagy 
költségek miatt azonban ezt csak a hajóhad egy részére nézve 
lehet életbe léptetni, mig másik része valamely más készültségi 
fokon tartatik. Ezek a következők:

1. felszerelt hajók (szolgálatba állítottak);
2. felszerelési készenlétben tartott hajók;
3. I. tartalékban levő hajók;
4. II. tartalékban levő hajók;
4. készülésben levő hajók;
6. tengerszertári állományban levő hajók;
7. leszerelt állapotban levő hajók.
269. Felszerelt hajók (ném. Schiffe in Ausrüstung). Fel

szerelt vagyis szolgálatba állított hajókon rajtok van a teljes sze
mélyzet és az összes leltári anyag, beleértve a hadi lövőszer, 
torpedók stb. szabványos készletét. Ily hajók tehát teljesen harc
készeknek mondhatók. A leghatalmasabb és legjobb egységek tehát, 
amelyek a hajóhad magvát képezik, folyvást felszerelve tartandók
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270. A cs. és kir. hajóraj. A cs. és kir. hajóraj egy bizo
nyos számú csatahajóból (1 vagy 2 osztály) áll, amelyekhez egy 
vagy több cirkáló és egy torpedóflottilla vagy egy cirkálóflottilla 
csatoltatik.

271. A cs. és kir. tartalék hajóraj (németül Reserve- 
eskadre). A cs. és. kir. tartalékhajóraj egy modern csatahajó
osztályból áll, amelyhez nehány cirkáló és torpedójárómű csa
toltatik. Ezen más tekintetekben szolgálatba állított hajók leszál
lított legénységi állománynyal bírnak, amelynek kiegészítése által 
a hajók kaladéktalanul a teljes harckészség állapotába helyez
hetők, amint az a nyári gyakorlati időszak tartamára többnyire 
meg is történik.

A tartalék hajórajnak jelenleg az I. és II. gyakorlati időszak 
alatt a központi kikötő (Róla) van kiutalva támpontul, míg a 
hajóraj, beleértve a flottillát is, cirkáló járatait az egész hazai part
vidékre kiterjeszti.

272 Torpedónaszádállomások (nem. Torpedoboots
stationen). A katonai partfelügyelő szolgálat elvégzésére egy bizo
nyos számú torpedónaszádállomás van rendszeresítve, amelyek
nek támpontokul szolgáló állomásai a hazai part mentén meg 
felelőleg el vannak osztva.

273. Állomás- és kiküldött hajók stb. (ném. Stations
und Missionsschiffe). Egyes belföldi kikötőkben (Triest, Fiume, 
Cattarói öböl) rendszerint egy egy szolgálatba állított hajó tar
tózkodik állandóan mint állomáshajó; egy cirkáló a levantei vize
ken, egy hajó pedig a keletázsiai vizeken állomásozik. A keletázsiai 
hajóállomás parancsnokságának a pekingi cs. és kir. követség védőr- 
különítménye (2 tiszt és 40 ember), melyet a cs. és kir. hadtenge
részet állít ki, szintén alája van rendelve. A cs. és kir. hadtenge
részet még 1—1 gőzjaktot Dalmátország helytartója számára 
Zárában (Ő F. «Dalmat» hajója) és a konstantinápolyi cs. és kir. 
nagykövetség szolgálatára (Ő F. «Taurus» hajója) is fentart.

Kiküldött hajók oly hajók, amelyek esetenként különös 
alkalmakkor (kiállítások, idegen nemzeti ünnepségek és más 
effélék), illetőleg reprezentatív vagy béke- (kereskedelmi) poli
tikai okokból tengerentúli és egyéb vidékekre kiküldetnek. A kül
földön levő állomáshajók szintén ilyenekül tekintendők.

274. Felszerelési készenlét (ném. Ausrüstungsbereit
schaft). A felszerelési készenlét általánosságban véve valamely

14*
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hajó szolgálatba állításához az utolsó átmeneti stádiumot képezi. 
A törzsnek és a legénységnek egy megfelelő része már a hajón 
van, továbbá a teljes leltárszerinti anyag is.

275. I. tartalék (ném. 1. Reserve). Az I. tartalék a működő 
hajóhad szolgálatba nem állított hajóinak és járóműveinek ren
des készültségi állapota. Valamely az I. tartalékban levő hajó 
szükség esetén kevés nap alatt, mely minden hajónem számára 
előre meg van állapítva, szolgálatba állítható.

A törzsből csak a részlettiszt, a gépészfőnök és a hajó- 
számvivő van a hajón; a többi személyzetből a részletvezetők 
(50. pont) és csak annyi legénység, amennyi a jókarbantartás
hoz feltétlenül szükséges. A leltári anyagkészlet legnagyobb 
része, valamint a szénkészlet egy harmada a hajón van. A lövő
szer a partra van szállítva.

276. II. tartalék (ném. II. Reserve). A II. tartalékbeli hajók
nak nincsen külön személyzetük a hajón; a szükséges jókarbantar
tási munkálatokat ezen hajók felügyelőhajójának személyzete 
végzi. Ezen hajók leltári anyagkészlete — beleértve a könnyű 
lövegeket és hasonló mozgó anyagot — a felszerelési tenger
szertárban (a cs. és kir. tengerszertár egyik ága) van elhelyezve. 
II. tartalékban régebbi hajótypusok tartatnak, amelyeknek szolgá
latba állítása csak általános mozgósítás esetén történnék meg, 
továbbá oly hajók, amelyek nagyobb jókarbahelyezési munkála
tokat stb. szükségeinek, mielőtt egy magasabb fokú készült
ségi állapotba helyezhetők.

277. Készülésben levő hajók (ném. Schiffe in Zurüs
tung). Új vagy átalakított hajók, amelyek végrehajtott géppróba- 
járat után a felszerelésre való előkészítés végett a tengerszertár
nak átadatnak, készülésben vannak.

278. Tengerszertári állományban levő hajók (ném. 
Schiffe im Arsenalsstande). Oly leszerelt hajók, amelyek a tenger
szertárnak terjedelmes javítási, részleges átépítési és hasonló 
munkálatok végett külön átadatnak, a tengerszertári állományhoz 
tartoznak.

279. Leszerelt állapotban levő hajók (ném. Schiffe im 
Abrüstungszustand). A leszerelt állapot magába foglalja azon 
időt, amely valamely hajónak szolgálaton kívül helyezésétől a 
fent említett készültségi állapotok valamelyikébe való helyezé
séig tart.
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Hajózási részletek.
280. Tengeri térképek (ném. Seekarten). Az adriai ten

gerről a cs. és kir. hadtengerészetnél saját kiadású tengeri tér
képek*) vannak használatban. Ezek:

1. általános vagy hajózási térképek (ném. General- oder 
Kurskarten) az 1:1,000.000 és 1 :350.000 mértékben;

2. parti térképek (ném. Küstenkarten) az 1:180.000 mér
tékben ;

3. részletes térképek (ném. Spezialkarten) az 1:80.000 és 
1 :40.000 mértékben;

4. tervrajzok, t. i. kikötők és effélék tervrajzai (ném. Pläne, 
Hafenpläne) különböző kisebbített mértékekben.

Ezen térképeken a magasságszámok és vízmélységek (ném. 
Sonden) méterekben vannak kifejezve.

A többi területeket illetőleg főleg az angol tengernagyi ható
ság kiadásában az összes tengerekről megjelent térképek és terv
rajzok vannak használatban. Ezeken a magassági számok lábak
ban, a mélységek teng. ölekben (ném. Faden, l.a 284. pontot), oly
kor ezek is lábakban kifejezvék.

281. Hajózási segédkönyvek (ném. nautische Hilfs
bücher). Mint ilyeneket a cs. és kir. hadtengerészet a többi közt 
az Adriáról készített saját kiadású vilorlázási kézikönyvet (ném. 
Segelhandbuch) és világító tüzek lajstromát (ném. Leuchtfeuer
verzeichnis) használja, továbbá az angol tengeri kézikönyveket 
(pilots), valamint a német vízrajzi hivatal (ném. Seewarte) által 
néhány tengerről kiadott vitorlázás! kézikönyveket.

282. Hajózási műszerek (ném. nautische Instrumente). 
A legfontosabb hajózási műszerek a következők:

1. a tájoló (ném. Kompass), amely a hajó nagysága szerinti 
számban a hajó különböző helyein (parancsnoki hidon, a parancs
noki toronyban, a fedélzeten és egyéb helyeken, a honnét a hajó 
kormányozható) állandóan van rögzítve. Széles kilátást nyújtó 
pontokon felállított tájolók egy irányzókeszülék (ném. Diopter-

*) A tengeri térképek általában Merkátor vetítése szerint s akkép szer
kesztvén hogy a hajó helyzete és a tenger mélységi és járhatósági viszonyai 
feletti tájékozódás mindenkor gyorsan eszközölhető legyen. E célból pontos 
adatokat tartalmaznak az illető tengerrészek mélységéről és fenékminőségé
ről, valamint jellegzetesen ábrázolják a partvonalat és a hátvidéket, amennyire 
utóbbi a tengerről látható.
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lineal, ha magán a tájolón — a szélrózsa felett — van elhelyezve, 
Peilscheibe, ha különálló irányzókorong; peilen = irányozni, 
vagyis valamely földi vagy égi tárgy irányát mérés útján meghatá
rozni) által egészítvék ki. A legfontosabb tájoló szabályzó tájolónak 
(ném. Regelkompass) neveztetik.

Minthogy hajón levő tájolók nemcsak a földdelejességi 
erőknek vannak alávetve, hanem a hajódelejességnek is, mely a 
majdnem egészen vasból vagy acélból készült szerkezeti részek
ből árad ki, ennélfogva hajótájolókat külön kiegyenlítő készülé
kekkel (ném. Kompensationsvorrichtung) kell ellátni, melyek a 
hajódelejesség hatását ellensúlyozzák. A szélrózsának a hajó- 
delejességi erők által okozott helyi eltérését «deviatio»-nak neve
zik; ezt, valamint a földmágnesség okozta «magnetikus decli- 
natiót» (ném. Missweisung) semmi esetre sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, midőn a hajó haladási irányát vagy tárgyak irányát 
megállapítjuk. A szélrózsa (busszola) az északi irányt jelző pont
tól kezdve az óramutató mozgásának irányában 360 fokra van 
beosztva, ezenkívül a rózsa egy ú. n. vonalkabeosztással (ném. 
Stricheinteilung) is el van látva, melynél minden körnegyed 8 
vonalkára (ném. Strich) és minden vonalka vonalkanegyedekre 
oszlik fel.

Hajó- és tárgyirányok fokokban fejeztetnek ki.
2. A sebességmérő (ném; Log), ez alatt különböző készü

lékek és segédeszközök értendők, melyek a hajósebesség (a hajó 
által megtett út) mérésére alkalmasak.

3. A mélységmérő (ném. Lot) a víz mélységének mérésére, 
mely készülék többféle szerkesztésben (kézi, súlyos, Thomson- 
mélységmérő) áll használatban.

4. Visszaverő műszerek (sextans) és a chronometer, melyek 
együttesen a csillagászati helymeghatározásra, a hajóhelyzet 
egyedüli biztos meghatározási módjára szolgálnak a part lát- 
távolságán kívül.

5. Távmérők', amelyek közt a Barr- és Stroud-féle a legfon
tosabb. Ezek finomkészítésű optikai műszerek, melyek 1-5 m. 
hosszú vízszintes alapvonallal bírnak és 4000 m.-ig, a nagyobb 
műszerek sőt 8000 m.-ig és azon felül terjedő távolságokat meg
lehetős pontossággal képesek mérni.

A Barr- és Stroud-féle távmérő első sorban a hajótüzérség 
használatára van szánva, hói a céltávolság meghatározására szolgál.
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283. Hajónapló (nem. Schiffstagebuch). A hajónapló a 
hajó egyik legfontosabb okirata, mely minden jogi kérdésben 
egy tanú bizonyító erejével bír. A felszerelten töltött egész idő 
tartama alatt megszakítás nélkül vezettetik; tartalmát lelkiismere
tesen fogalmazott, folytatólagos feljegyzések képezik meteoroló
giai és hajózási adatokról (hajóirány, hajósebesség, harcászati 
alakzatok stb.), továbbá a szolgálatüzemre, szertartásra és eset
leges eseményekre vonatkozó adatokról, még pedig őrségi (4 
órás) napszakonként.

284. Hajózási mértékek (ném. nautische Masse). A 
méterrendszeren kívül a következő mértékek a leghasználatosab
bak a tengeren :

A tengeri mértföld (ném. Seemeile). 1 teng. mtfd = a föld 
gömbfölületén vont bármelyik legnagyobb kör ívpercének hosszá
val = kereken 1853 m.

A kábel. 1. kábel = 1 teng. mtfd tizednyi részével = 185 
m.; néha «kábel» alatt egy 200 m.-nyi hossz (távolság) értetődik.

A csomó (ném. Knoten). 1 csomó = l/i2<> teng. mtfddel — 
14-62 m.*)

A hajósebességet annak idején akkép határozták meg, hogy 
csomókban kifejezve megmérték a hajó által egy fél perc alatt 
megtett utat; e szám tengeri mértföldek és egy órára vonatkoz
tatva egyenlő a hajó sebességével.

1 lánchossz (ném. Schäckel) = 25 m.; e mérték horgony- 
láncoknál használtátik, amelyek 25 m. hosszú darabokból (lánc
hossz) vannak összetéve.**)

A tengerészeti öl (ném. Faden). It. öl = 183 m.; ezen 
angol eredetű tengerészeti mélységmértéket annak idején általá
nosan használták, jelenleg akkor alkalmazzák, ha a használt ten
geri térképen a mélységek e mértékben kifejezvék.

A láb. 1 angol láb = 0'30 m.

*) 1 teng. mtfd 120-ad része tulajdonkép pontosan 15 41 m. volna, 
azonban az ú. n. «közönséges sebességmérő» berendezése, hol a «csomó» 
fel van használva, megköveteli, hogy a mérték 14 62 méterre csökkentessék.

**) Hogy a hajó rendes viszonyok közt biztosan horgonyozzák, szüksé
ges, hogy a horgonylánc kibocsátott hossza (ném. Ausstich der Kette) a víz
mélység háromszorosa legyen; viharos időben, horgonyzásra rossz tenger
fenék felett stb. még hosszabbra kell ereszteni a horgonyláncot. Ezen oknál 
fogva csakis mintegy 60 m. mélységig lehet jól horgonyozni.
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285. Hajózás (nem. Navigation). A hajóhelyzet általában 
akkép határoztatik meg, hogy az ismeretes kiinduló ponttól 
kezdve a hajó által megtett út (hajóirány és távolság) a tengeri 
térképen berajzoltatik és azután a megérkezési pont földrajzi 
hosszúsága és szélessége a térképről leoivastatik. Ezt számítás 
útján is végre lehet hajtani, amely eljárás németül «Kurs- 
koppelungB-nak neveztetik. Minthogy szél és tengeri áramlat a 
hajót egészen vagy részben ellenőrizhetetlen módon leszorítják 
a kormánnyal betartott irányból, ennélfogva az említett módon 
kiszámított hajóhelyzet (ném. gekoppelte Schiffsposition) helyes
bítésre szorul. Ez, ha a part láttávolságon belül van, a tengeri 
térképen megtalálható, markáns parti tereptárgyaknak, mint pl. 
hegy kúpok, szigetek, a partvonal kiugrásainak világító tornyok
nak és efféléknek szög- és távmérések útján végrehajtott meg
figyelése és ezeknek többnyire grafikai felhasználása (hátrametszés) 
által történik. Ha a part nem látható, akkor a helyzet pontos 
meghatározása csakis csillagászati megfigyelések és számítások 
útján eszközölhető. Ezek rendszerint abban állnak, hogy egy 
vagy több égi testnek a sextánssal megmért magassági szögei
ből és a hozzájuk tartozó pontos kronométert időpontokból, fel
használva az egyébként még szükséges segédleteket és adatokat, 
különböző hajózástani módszerekkel a hajóhelyzet hosszúsága 
és szélessége kiszámíttatik (ném. Besteckrechnung).

286. Hajólámpások viselése a nemzetközi szabályok 
szerint. Horgonyzó vagy kikötött hajók éjjel a hajó elején, bizo
nyos magasságban a hajótest felett, egy fehér lámpást viselnek; 
nagyobb hajók ezenkívül még egy fehér tatlámpát (Hecklicht) 
tűznek ki.

Tengeren éjjel a hajók a következő lámpásokat viselik:
1. Vitorlázó hajók a jobbfélen egy zöld, a balfélen egy piros 

helyzetlámpást (Positionslicht), melyek akkép állítandók fel, hogy 
fényük az illető hajóoldalon élőiről hátrafelé számított kereken 
110 foknyi szögön belül, minden megszakítás nélkül, rendes 
légköri viszonyok közt legalább is két tengeri mértföldre látható 
legyen.

2. Haladó gőzhajók a vitorlázó hajók számára szabványos 
színes helyzetlámpásokon kívül még egy fényes, tiszta levegőben 
öt tengeri mértföldre látható fehér lámpást viselnek az előárbocon 
(Focklicht), melynek élőiről mindkét oldalt ugyanazon szögön
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belül megszakítás nélkül kell láthatónak lennie, mint a zöld és 
a piros lámpásnak.

Ezeken kívül a haladó gőzhajók — a kisebb járóművek kivé
telével — még egy fehér (a hajó eleje irányában ellenzővel 
elsötétített) tatlámpást viselnek; továbbá a középárbocon is visel
hetnek egy hasonló fehér lámpást, mint az előárbocon, azonban 
amannál magasabban.

3. Oly gőzhajó, mely egy vagy több hajót (tárgyat) vontat, 
a színes helyzetlámpásokon kívül két, ha a vontaték hosszú, 
három fehér lámpást visel az előárbocon, még pedig függélyesen 
egymás alatt.

4. Egy mozgadozásra képtelen hajó — a színes helyzet- 
lámpásokon kívül — a vontató hajók számára szabványos fehér 
lámpások helyett elül, egymás alatt két vörös lámpást visel.

5. Oly gőzhajók számára, melyek távirókábelek lerakásával 
vagy felszedésével elfoglalvák, halász járóművek, csónakok és 
egyéb kisfajta járóművek, valamint kalauzhajók részére kategó
riájuk szerint külön-külön lámpásviselés szabványos.

A rendszeresített lámpások naplementétől napfelkeltéig vise- 
lendők.

287. Ködjelzések (Nebelsignale). Köd esetére nemzet
közileg külön hangjelzések vannak megállapítva, amelyek segé
lyével meg lehet különböztetni horgonyzó hajókat haladó hajók
tól s az utóbbiak közül a vitorlásokat — irányuk szerint — 
gőzhajóktól, illetőleg vontató hajóktól.

Tengerészeti gazdászatkezelés.
288. A tengerész-számvivőség ügyköre. Az egész 

gazdászati és számviteli szolgálat a cs. és kir. hadtengerészetn él 
általában a hadtengerészeti számvivő tisztviselők hatáskörébe 
esik. A számadások felülbírálata a Wienben székelő cs. és kir. 
hadtengerészeti ellenőrző hivatal (bizonyos tekintetben a pólai 
tengerész-műszaki ellenőrző-bizottság) feladatát képezi, amely 
viszont a Közös Legfőbb Számvevőszék felülvizsgálatának van 
alávetve.

289. Tengerészeti fizetőhelyek. Tengerészeti fizető
helyek a tengerészeti fizetőhivatalok Wienben és Pólában és a 
cs. kir. pénzügyőri országos pénztár Triestben.
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Ő Fels, hajói pénzbeli javadalmazásukat belföldön a pólai 
tengerészeti fizetőhivatalnál, külföldön rendszerint pénzintézeteknél 
csekkel veszik fel.

290. Gazdászatkezelés a hajón. A gazdászatkezelési 
szolgálat a hajón a kezelő-bizottság ügykörét képezi. Emez rend
szerint a részlettiszt és a hajószámvivőből (Schiffsrechnungs
führer) áll, a hajóparancsnok felügyelete alatt, ki egyedül van 
felhatalmazva a kifizetéseket a hajópénztárból utalványozni.

291. Élelmezés a hajón. A legénység a hajón az ese
dékes hajóélelmezési pénzösszegek alapján a cs. és kir. had
tengerészet önkezelésében élelmeztetik. Az élelmicikkek, ameny- 
nyire lehetséges, a pólai tengerészeti élelmezési hivatalból 
(Marineproviantamt) vételeztetnek fel. A hajótörzs élelmezése ettől 
független és kizárólag az egyes étkezők önkezelésében történik.

Folyami járóműveken, torpedónaszádokon és ily es kisebb
fajta járóműveken a legénység a hajó táppénzből saját rovására 
élelmezi magát.

292. Fizetési határnapok. A cs. és kir. hadtengerészet 
törzskari személyeinek kifizetése vízen úgy, mint szárazon, minden 
hó elsején előre történik. A legénységi illetékek a hajón minden 
hó utolsó napján, a szárazföldön minden hó 15-én és 30-án 
utólag fizettetnek ki.

293. Ruházási rendszer. A cs. és kir. hadtengerészet 
legénysége a ruházati tömegrendszer (Montursmassasystem) 
szerint ruháztatik fel; ennélfogva minden ember ruhaneműinek 
tulajdonosa. Az első ruházatra minden legénységi személy egy 
átalányösszeget kap; a folyó ruházati szükségletet az e célból 
megfelelőleg felemelt zsoldból kell fedezni.

A ruhacikkek előállítása (beszerzése) a hadtengerészeti ruha
hivatal (Marinebekleidungsamt) feladatát képezi.



VIII. Gyakran előforduló német és magyar 
tengerész műkifejezések jegyzéke és jelentésük.

A.
abfallen, letérni (a széltől), a szelet mind jobban hátulról 

venni; a hajó orrával a széltől elfordulni.
abfieren, valamely kötelet (láncot stb.) megereszteni.
abflauen (flauen) a szél erejének csökkenését jelenti; ennélfogva 

a gyönge szél «flau».
ablak, 1. Scheilicht.
abrüsten, leszerelni valamely hajót, miután szolgálaton kívül 

állíttatott.
abschrappen a. m. (egy rozsdafoltot vagy a megrongált festé

ket stb). lekaparni.
abtreiben, elsiklani, a hajónak önkénytelen elhajlása a szél 

vagy áramlat által.
Abtrift (die), elsiklás, a hajónak oldalvást való letérése útirá

nyából, az egyik oldalára ható szélnyomás vagy hullámjárás 
hatásakép.

achter, a hajó hátsó része; a hajóra vonatkoztatva hátul levő.
Achterdeck, hátsó fedélzet, vagyis a fedélzet hátsó része.
Achterwind, hátszél vagy farszél, hátulról fújó szél (a hát

széllel haladó vitorlás «vor dem Winde», vagyis szél előtt 
vitorlázik).

Admiralitätsanker, hajdan általánosan, most ritkábban hasz
nált neme a horgonynak, nem mozgó ágakkal és rájok merő
legesen álló horgonykolonccal.

ág, ágvitorla, 1. Gaffel.
Ahming (die), merülési lépték, deciméteres vagy más mérték

kel ellátott lépték a hajó elején és farán, amelyen a hajónak 
esetenkénti gázlása vagy merülése leolvasható.

akna, tengeralatti akna, 1. Mine.
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Aktionsradius, működési sugár alatt értendő azon úthossz, 
melyet egy hajó (torpedónaszád) egyszeri szénkészlettel meg
tehet (1. 17. pont), 

állékonyság, I. Stabilität, 
álló kötélzet, I. stehendes Gut. 
alsó födélzet, I. Banjerdeck.
anholen, valamely kötélnek, kötélvégnek, láncnak és más effé

lének meghúzása, megfeszítése.
Ankermanöver, horgonymanovra, a horgonyvetéssel egybe

kötött művelet, valamint a hajónak a horgonyok vetésére és 
felszedésére szolgáló berendezése együttvéve, 

anlegen, kikötni, egy csónakkal a hajó oldalán, egy hajóval 
valamely móló stb. oldalán ideiglenesen vagy állandóan 
kikötni.

auluven, szélhez menni, a. m. a hajó orrával a szél felé vagyis 
a szélhez közelebb fordulni (a lavirozásnál a szelet jobban 
elölről venni) ellentétben az «abfallen», a letéréshez, 

anpreien (preien) a. m. rákiáltani, mihez a hajók (torpedónaszá
dok) közti közlekedésben szócsövet (megafont) használnak, 

árbockosár, 1. Mars. 
árbocos, I. Marsgast, 
árbocozat, 1. Zutakelung, 
árbocszalag, 1. Wimpel, 
árbocszár, 1. Stenge, 
arcba kapja a szelet, 1. backe Segel, 
árvahullám, 1. Tote See. 
asztaltársaság, I. Back.
aufgeien, fojtani, a vitorlák összehúzása az e célra szolgáló 

«Geitaue» vagyis fojtókötelekkel, 
aufkreuzen, lavírozni, élesen a széllel vitorlázva kigyódzó 

vonalban oda s vissza haladni, hogy a hajó a szél iránya 
ellen felküzdve utat nyerjen.

auftakeln, felcsarnakolni, a. m. a csarnakzatot (és a vitor
lákat) felszerelni.

auslugen, figyelni (Ausluger, figyelő), a. m. nézni, kémlelni; a 
látókörletben felmerülő tárgyak kémlelésével és bejelentésé
vel külön figyelő őrök (Ausluger) vannak megbízva, kiknek 
működése különösen éjjel fontos, 

ausrüsten, felszerelni, valamely hajót szolgálatba állítása céljából.
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aussenbord, a. m. a hajó külseje vagy a hajón kívül fekvő, 
ausstechen, engedni, a. m. valamely láncból vagy kötélből 

egy darabot kiereszteni.
Ausstich, elő lánc vagy elő kötél, valamely láncnak vagy 

vontató kötélnek stb. azon része, mely kiengedtetett, 
avult hajó, I, Hulk.

В
Back (die), asztaltársaság, ilyenekre vannak a matrózok s álta

lában a nem étkezőkben étkező legénységi személyzet beosztva 
a hajón.

Backbord, balfél, a hajó bal oldala, balra.
Mit Backbordhalsen segeln, baloldali vendégporázzál

vitorlázni, a. m. a szelet bal félről venni, 
backe Segel, arcba kapja a szelet, ezt azon vitorlákról mond

ják, melyek a szelet élőiről kapják, tehát a hajó haladását 
feltartóztatják. Ha a vitorlák nem szándékolt módon lesznek 
«back»-ká, pl. a szél irányának hirtelen megváltozása folytán, 
akkor ezt az «eine Eule fangen» kifejezés jelöli meg. 

backsen a. m. valamely löveg oldalirányát változtatni. 
Backspiere (die), oldalrúd, azon rudak, melyeket kikötőben 

időző hadihajók oldalvást kitesznek, hogy a vízbe bocsátott 
csónakok rajtok megerősíthetők legyenek (I. 242, pt.). 

Backstagwind, hátféli szél, oly szél, mely körülbelül 45° alatt 
hátulról rézsut a hajóra (vitorlákra) fuj. 

baggern, kotorni, a víz alatti fenékanyag felemelése, pl. a kikötő 
kimélyítése céljából. Az ezt végző készülék neve «Bagger», 
kotrógép.

Bake (die), péce, kőből épített, állandó hajózási jel valamely 
sekély hely (zátony) megjelölésére, 

balfél, 1. Backbord.
Balje (die), kis sajtár.
Ballast (der), ballaszt (terhelék v. fenéksúly) külön a legalsóbb 

hajóürben elhelyezett súlyok (öntöttvas, ólom stb.), melyek 
által a hajó súlypontja sülyed, tehát a hajó állékonysága 
gyarapodik.

ballaszt (terhelék v. fenéksúly), 1. Ballast, 
baloldali vendég pórázzal vitorlázni, 1. Backbordhalsen. 
Banjerdeck (das), alsó fedélzet, (egyike az alsó fedélzeteknek, 

rendszerint felülről a harmadik.



222

Bark (die), Barkschiff, bark v. barkhajó, háromárbocos vitor
lás haránt vitorlákkal a két első árbocon.

bark V. barkhajó, I. Bark, Barkschiff.
bárka (dereglye), 1. Barkasse.
Barkasse (die), bárka (dereglye), nehéz csónak (Ruderbarkasse, 

Dampfbarkasse, evezős bárka, gőzbárka).
ßarre (die), torlasz, lerakodás által keletkezett sekély hely folyó

torkolatoknál.
Batteriedeck (Batterie), ütegfedélzet, azon a felső fedélzet 

alatti legközelebbi fedélzet, amelyen régebbi hajókon a löveg- 
felszerelés zöme volt felállítva.

beidrehen, széllel állni, a. m. a vitorlák megfelelő állítása 
által (egy része arcba kapja a szelet, míg a többi mint ren 
desen hátulról veszi a szelet, tehát előre hajtja a hajót) a 
hajó menetét megállítani, mi a gőzhajókon a gép megállí
tása esetleg hátraforgatása által történik.

Beilbrief (Messbrief) köbözési okmány, a hajóokmányok (137. 
pont) egyike, mely a hajó méreteit feltüntető pontos adatokat 
tartalmazza.

beiliegen, szélre feküdni, a vitorlák megrövidítése és meg
felelő állítása által a hajó menetét lehetőleg meglassítani.

Beischiff, mellékhajó, beosztott, mellérendelt hajó (pl. valamely 
intézet, a tengerre nem szálló iskolahajó és máseffélék mellé).

belegen, foglalni, kötelet megerősíteni.
Belegpöller, fogás-bak, kötelek (láncok stb.) megerősítésére 

szolgáló, beépített bak.
béna, I. rank.
béna oldal, 1. Schlagseite.
Besegelung, vitorlázat, egy hajó vitorláinak szabása és egész 

elrendezése.
Besteck (das), hajópont. a földrajzi hosszúság és szélesség 

által megjelölt hajóhelyzet. «Besteckrechnung» az ezen ada
tok kiszámítására szolgáló módszer.

betonnen, jelezni, valamely zátonynak, illetőleg a járható víz
nek megjelölése intőbóják (Warnboje), hordók (Tonne) és 
más hajózási jelek (Seezeichen) által.

Betting (die), horgonybak, a hajóba igen erősen beépített, 
vasból készült bak, amely körül a horgonylánc kifutósebes
ségének csökkentése végett vezettetik.
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bevonni, 1. einholen.
bindseln, (anbindseln), kötni, vékony madzaggal valamit 

megkötni (ugyanezt jelenti: «eine Bindselung nehmen = 
machen»).

Block (der), csiga, héj, melybe egy vagy több karika van 
illesztve csigaművek (csigacsin, csigasor) számára

Bőé (die), szélroham, «böiger Wind» a. m.rohamokban fújó szél.
bója V. boa, 1. Boje.
Boje (die), bója v. bóa, gömbölyű, a vízfenékhez horgonyzott 

úszótest, amelyen hajók kikötnek (vagy pedig zátonyok meg
jelölésére azolgálnak, ezek a Warnbojék = intő bóják stb.)

bókony V. borda, 1. Spant.
Bootsmann, hajómester, hadihajókon a hivatásbeli tengerészeti 

legénységnek (fedélzeti szakágazat) rangban legidősb altisztje 
s mint ilyen az első legénységi személy (1. 50 pt.).

Bord (der) a. m. hajó s ilyen jelentéssel a legkülönbözőbb kom
binációkban használatos. Példák: Bordwand = hajófal, Ste
uerbord = (a hajó) kormányfele vagy jobb oldala, Aussen- 
bord = a hajó külseje. Amíg egy oldal széllel vitorlázó hajó 
a szelet folyvást ugyanazon oldalról veszi, addig «zieht es 
einen Bord», magyarul: egy dűlőt csinál.

Boxer (der), kicsiny, zömök vontatógőzös.
Bratspill (das), lánctekerő, horgony felvonásra szolgáló 

tekerő vízszintes tengellyel.
Brecher (der), buzgár, tarajukkal hanyatt bukó hullámok.
Breitseite (breitseit), a hajó oldala; olykor az ugyanazon hajó

oldalon felállított összes lövegek egyidejű elsütését, tehát az 
oldalössztűz»-et is jelenti.

Brigg (die), kisebbfajta kétárbocos vitorlás mindkét árbocán 
harántvitorlákkal (ha az árbocok csak 1 — 1 szárral látvák el, 
akkor «brigantin»).

Brikett (das), széntégla v. brikett, téglaalakban préselt kő
szén, nagyobb hajókon túlnyomólag ilyet használnak.

Brise, szellő, folyton fújó, azonban nem viharos szél (külön
böző fokozatai: leichte Brise = könnyű v. gyenge szellő, 
frische Brise = erős, friss szellő).

Bug (der), hajóhomlok v. hajóorr, a hajó eleje.
Buganker, orrhorgony, a hajónak elől elhelyezett főhor

gonyai.
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Bugspriet (das), orrárboc, a hajó homlokából rézsűt kinyúló 
rúdja a csarnakzatnak.

Bugstopper (der), orrfék, a hajó orrára erősített készülék, 
mely hivatva van szükség esetén a horgonylánc kifutását 
megakadályozni, 

bukdácsolni, 1. stampfen, 
burcsella, 1. Lichter és Penische. 
burgár, 1. Brecher.

c.
cella V. rekesz, 1. Zelle.
Chaland (der), kompszerű csónak csapatok partraszállítására és 

más efféle célokra, 
ciklón, 1. Cykione. 
cirkáló, 1. Kreuzer.
Convoi (der), hajókíséret, kíséret védelme alatt egyesült 

több hajó.
Cykione (Zyklone, die), forgó vihar (a tropikus orkánok típusa).

Cs
csarnak, I. Wante. 
csarnakzat, I. Takelung, 
csellegni, csellenés, 1. gieren, 
csiga, csigasor, j. Block, 
csigacsin, I. Talje, Jolltau és Block, 
csigakötél, 1. Läufer, 
csomó, 1. Knoten, 
csonka árboc, 1. Pfahlmast, 
csökkenő ár, I. Gezeiten.

D.
daru, 1. Krahn.
Deck (das), fedélzet, különféle összetételekben is használatos 

(pl. Oberdeck = felső fedélzet, Zwischendeck = közbenső 
fedélzet, Deckstützen = fedélzeti cobrok stb.). 

deinsen, hátrálni v. farolni, a hajó mozgása a tat v. far 
irányában vagyis hátrafelé.

Deplacement, vizkiszorítás, a hajó által kiszorított víztömeg 
súlya (tonnákban a 1000 kg. kifejezve), 

derékvitorla és derékvitorlarúd, I. Marssegel.
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Destillator, pároltató, ivó- és kazántápvíz előállítására szolgál. 
Deviation (lokale), (helyi) eltérés v. deviáció, a hajótájoló 

rózsájának eltérése (a magnetikus délkörtől) a hajó delejes
sége folytán (1. 282. pt,).

Dock (das), dokk, oly készülék v. berendezés, amelyben hajó
kat szárazra lehet állítani (ilyenek: a Trockendock = száraz 
dokk, Schwimmdock = úszó dokk), 

döfőorr, 1. Ramme, 
dokk, 1. Dock.
Dollbord (der), párkány, a nyílt csónakok felső szegélye, 
dörzsölődni. 1. schamfielen.
Drainage (die), a szivattyúk és egyéb berendezések egész rend

szere, mely a hajó belsejének és egyes részeinek vízmente
sítésére (szükség esetén ily hajóüregek elárasztására is) szol
gál (I. 8. pt.).

Dregg (der), vasmacska, kicsiny négy karmú horgony, mely
nek segélyével valamely, a fenéken fekvő láncot, kábelt stb. 
meg lehet fogni és a felszínre hozni. Ezen műveletet 

dreggen (v. dretschen)-nek nevezik; ezt egy lazán fektetett kötél
hurokkal is végre lehet hajtani, ha az illető tárgy a fenékből 
kiáll (az aknakeresésnél is elvileg így járnak, el) (I. 36. pt.) 

dugarozni, I. kalfatern, 
dőlés, féloldalt dűlni, 1. krängen.
Dulle (Rojdulle, die), evezőnyílás, kerek kivágás a csónak pár

kányában, melybe az evezőket fektetik, 
düiő, 1. Bord.
Dünung (die), vándor- v. árvahullám, azon hullámjárás, 

mely a szelet olykor megelőzi vagyis előtte jár (többnyire 
viharos időjárás közeledtével vagy pedig egy szomszédos 
viharterület környékén).

dwars, haránt, a. m. merőleges irányban a hajó gerincére (pl. 
a «Dwarswind» azon szél, mely egyenesen az oldalirányból 
fúj; ily széllel haladó vitorlás «segelt mit halbem Winde» 
vagyis «haránt v. félszéllel vitorlázik»).

E.
einholen, bevonni, valamely kötelet, lobogót stb. le- v. behúzni, 
ejtő, 1. Fali.
elereszteni, I. schlüpfen lassen.

Tengerészet. 15
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elő, 1. vor.
előárbóc, 1. Fockmast, 
elől, 1. vorne.
előlánc, előkötél, 1. Ausstich, 
előrehúzni, 1. verholen, 
élő rész, 1. Lebendes Werk, 
előtörzsrúd, 1. Fockraa. 
elővitorla, 1. Focksegel, 
elsiklani, 1. abtreiben, 
elsiklás, 1. Abtrift, 
eltérés V. deviáció, 1. Deviation.
Embargo (das), a represszáliák egy neme (1. 163. pt.).
Ende (das), néha a «Tau» szó helyett használtatik, pl. egy 

lebocsátandó csónakra egy «Bordende» erősíttetik, vagyis 
egy kötél, melynek másik vége a hajón van megerősítve; 
célja az, hogy a csónakot szél v. áramlat el ne hajtsa, 

engedni, 1. ausstechen.
entern, megrohanni; egymás megrohanása ez az elmúlt idők, 

különösen a vitorlások korszakának harcmódjához tartozott; 
az «entern» szónak egy másik jelentése mászni, kapasz
kodni ; így mondják pl. hogy a legénység a csarnakzatba 
«aufentert».

Eskadre (die), hajóraj, hadihajók nagyobb köteléke, 
étkező, 1. Messe.
Etmal (das), a kiszámított hajóhelyzet (hajópont). (I. 285. pt.)
evezni, 1. rojen.
evező, 1. Riemen.
evezőnyílás, I. Dulle.
evezővilla, 1. rojen.

F.
Faden (der), öl, angol mélységmérték = 1 83 m. (I. 284. pt.)
fal, 1. Schotte,
Fall (der), ejtő, erős kötél, mellyel a vitorlarudakat felvonják, 

tehát a vitorlákat kifeszítik (pl. Bramfall = sudárejtő). Az 
árbocok hajtását hátrafelé szintén «Fall»-nak nevezik, tehát 
ezen értelemben = esés.

Fallreep (das), oldal lépcső, a hajók oldalain alkalmazott 
lépcsők.
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Fanal (das), világítótűz, a tengerparton; az olaszból származó 
kifejezés.

Fangleine, vendégszár, odavetett kötél. pl. egy közeledő 
csónaknak odavetve, 

far, 1. Heck.
fedélzeti cobrok, 1. Deck, 
fék, 1. Stopper. 
felső fedélzet, 1. Oberdeck, 
felszerelés, I. Zurüstung, 
felszerelni, I. ausrüsten, 
felvonni V. felhúzni, 1. hissen, 
fenékszivattyú, 1. Soodpumpe. 
fenékűr, 1. Sood. 
fenékvíz, 1. Soodpumpe. 
figyelni, figyelő, 1. auslugen. 
figyelőfészek, 1. Krähennest.
Flagge, lobogó, hadi, kereskedelmi, jelzőlobogó, hajótulajdo

nos lobogója stb. (Kriegs-, Handels-, Signal-, Rheder- etc. 
Flagge).

Flaggenkapitän, vezérkapitány, egy vezérhajó parancsnoka 
(1. 48. pt.).

Flaggenoffizicr, vezértiszt, oly tengerésztiszt, ki a tenger
nagyi rendfokozatok valamelyikén van.

Flaggenschiff, vezérhajó, valamely vezértisztnek (komodór- 
nak) alárendelt azon hajó, melyen parancsnoki lobogója leng, 
(I. 48. pt ).

flott, a. m. a vízen szabadon mozgó, pl. egy megfeneklett 
hajót «flottmachen» a m. leszabadítani a zátonyról v. 
fenékről, 

flotta, 1. Flotte.
Flotte, hajóhad v. flotta, az egész tengeri haderő v. annak 

zöme, (I. 51. pt.). 
flottilla, 1. Flottille.
Flottille, flottilla, torpedójáróművekből és torpedónaszádok

ból alkotott kötelék, többnyire egy cirkáló vezetése alatt 
(I. 151. pt.).

Flur (— platte, — holz), a hajó alsó üregeinek lemezek v. desz
kákból álló födele, amelyen mozogni lehet.

Fockmast, előárboc, a legelői álló árboc.
15*
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Focksegel (Fockraa), elővitorla (előtörzsrúd), az előárboc leg
alsó harántvitorlája (harántvitorlarúdja), csónakokon és kisebb 
járóműveken az elől levő vitorla, 

fogás-bak, I. Belegpöller. 
fogást bekötni, 1. reffen, 
fogást kiereszteni, I. reffen, 
foglalni, 1. belegen, 
fogódzókötél, 1. Strecktau. 
fojtani, к aufgeien. 
fojtókötelek, I aufgeien. 
főárboc, 1. Grossmast, 
fővitorla, főtörzsrúd, 1. Grosssegel, 
fregattá, 1. Fregatte.
Fregatte (die), fregattá, a vitorláshajók korszakában gyors

járatú hadihajótipus; teljes árbocozattal és két egymás felett 
levő üteggel, amelyek közül a felső többnyire szabadon állott 
a fedélzeten.

frischen (des Windes), a. m. a szél erősbödése.

G.
Gaffel (die, Gaffelsegel), ág (ágvitorla), rézsűt felfelé és hátra

felé hajló rudak, melyek az árbocokhoz a hajó hosszirányá
ban erősítvék és vitorlásokon az ágvitorlákat hordozzák. 

Gallion (die), legénységi árnyékszék a hajó elején.
Gangspill (das), járgány, főleg a horgony felvonására, de 

egyéb terhek felemelésére is szolgáló tekerő függélyes 
tengellyel.

Garn (das), madzag, vékony kenderkötél (spárga).
Gast (der), árbocos, alsóbb altiszti rendfokozat; használtatik 

továbbá tekintet nélkül a rendfokozatra, bizonyos funkciók
kal megbízott legénységi személyek megjelölésére, pl. «Boots
gast» a csónak tisztántartásával megbízott matróz, «Bram
gast» a sudárvitorlarúdon alkalmazott legény stb.

Gatt (das), lyuk.
gazdaságos hajósebesség, I. ökonomische Fahrgeschwin

digkeit.
gázlás V. merülés, Tauchung, 
gázló rész, 1. Lebendes Werk, 
geien (Geitaue), fojtani (fojtókötelek), 1. «aufgeien».
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gekreuzte See, keresztezett hullámjárás, akkor támad, ha 
különféle irányból jövő hullámjárások találkoznak, egymást 
keresztezik ; e jelenség legkifejezettebben forgóviharterületek 
központjában lép fel. 

gerinctörés, I. Kiel.
Gezeiten (die Tiden), tengerjárás, az apály és dagály váltakozása. 

Szökő árok (Springgezeiten) teli és újhold idejében, mikor is 
a különbség a dagály és apály színvonalai között a legnagyobb; 
csökkenő árak (Nippgezeiten) a quadraturák (félhold) idejében, 
ekkor a dagály és apály közti különbség a legkisebb, 

gieren, csellegni, a hajó ide és odalengése, pl. ha hosszúra 
eresztett lánccal horgonyzik v. hosszú kötéllel vonatik és 
erős szél V. hullámjárás uralkodik (a hajó ilyenkor cselle- 
néseket végez, «macht Gierschläge»)

Gig (das), elegáns evezős csónak a vezértiszt, hajóparancsnok 
és hasonló magasrangú személy kizárólagos használatára. 
Vannak gőzgigek is.

Gissung (die), útegyesítés, a hajóhelyzet levezetése a betar
tott hajóirányvonalak és az azokban megtett utak segé
lyével (1. 285. pt.).

Glas (das, glasen), órajelzés, az órák jelzése a hajón harang
ütésekkel (I. 229. pt.).

Gräting (die), rács, fedélzetnyílások stb. befedésére szolgáló 
rácsozatok.

Großmast, főárbóc, élűiről számítva a 2-ik árboc. 
Grosssegel (Grossraa), fővitorla (főtörzsrúd), a főárboc leg

alsó harántvitorlája (harántvitorlarúdja) (csónakokban és 
kisebb járóművekben élűiről számítva a 2-ik vitorla).

H.
hajócsavar 1. Propeller, 
hajógyár 1. Werfte. 
hajóhad 1. Flotte, 
hajóhomlok 1. Bug. 
hajókalauz I. Lotse, 
hajókamra v. kabin 1. Kabine, 
hajókiséret I. Convoi. 
hajókonyha 1. Kombüse, 
hajóközép 1. mittschiffs.
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hajólakás 1. Kajütte. 
hajómester 1. Bootsmann, 
hajó mestersegéd I. Maat, 
hajóőrség 1. Postenquantum, 
hajópincér 1. Stewart, 
hajópont 1. Besteck, 
hajóraj 1. Eskadre. 
hajóroncs I. Wrack, 
hajótő, tő V. gerinc 1. Kiel, 
hajóür I. Raum, 
hajózási kézikönyv 1. Pilot, 
hálófülke I. Kője.
Halse (die) vendégporáz, kötél, mely a vitorlákat előre tartja, 

feszíti s így az oldalszél számára nyitva tartja. Ezért mond
ják, hogy a hajó «Steuerbord- v. Backbordhalsen»-nel 
(= jobb V. baloldali vendégporázzal) vitorlázik a szerint, 
hogy a szelet a jobb- vagy baloldalról veszi, 

halsen, széllel v. szél előtt fordulni, a. m. a szél előtt akkép 
fordulni, hogy a vitorlás a fordulás után a szelet a másik 
oldalról vegye, 

haránt I. dwars. 
hátféli szél 1. Backstagswind. 
hátkantár v. patrác 1. Pardune. 
hátrálni V. farain! 1. deinsen. 
hátszél V. farszél 1. Achterwind.
Havarie (die), sérülés, bármely sérülés, kár, hiány a hajón, a 

gépen, a rakományon stb.
Heck (das), tat v. far, a hajó hátsó része (innét: Heckflagge, 

Hecklicht stb. = tatlobogó, tatlámpa).
Helling (die), sólya, valamely hajógyár azon része, amelyen a 

hajók épülnek (1. 8. pt.).
Hennegatt (das), kormánylyuk, azon nyílás a tatban, amelyen 

át a kormánylapát törzse benyúlik a hajó belsejébe, 
hintáin! V. dülöngni, I. rollen.
hissen, felvonni v. felhúzni, valamit egy kötél, lánc stb 

segélyével felemelni.
Hochseetorpedoboot, nyilttengeri torpedónaszád, nagyobb 

tonnatartalmú torpedónaszád, amely tehát eléggé tenger
képes és nagyobb működési sugárral bír.
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holt rész, 1. Totes Werk, 
horgony bak, I. Betting, 
horgonymanovra, I. Ankermanöver, 
horgonyt felvonni, 1. lichten.
Hulk (der), avult hajó, régi tengerképtelenné vált hajó, amely 

már csak mint szálláshajó v. más ilyen alárendelt célokra 
használható.

I.
Ikercsavarok, 1. Zwillingsschrauben.
Interimspass, ideiglenes útlevél, a hajóokmányok egyike, 

melynek segélyével a külföldön újonnan vett hajók nemze
tiségét ideiglenesen ki lehet mutatni (1. 137. pl), 

irányolni, iránykor, I. peilen.

J
Jacht (Yacht, die), jakt, a luxusra vagy szórakozásra szolgáló 

járóművek (ilyenek fenséges és magas rangú személyeknek 
rendelkezésükre bocsáttatnak és külön e célra építvék). 

Jakobsleiter, kötéllétra v. hágcsó, kötélhágcsó fafokokkal 
ilyenek függnek le pl. az oldalrudakról s ezeken száll le a 
legénység a csónakokba, illetőleg jön fel azokból, 

jakt, 1. Jacht, 
járgány, 1. Gangspill, 
jelezni, 1. betonnen. 
jobbfél V. kormányfél, I. Steuerbord, 
jobbkötél, 1. Trosse.
jobboldali vendégporázzal vitorlázni, 1. Steuerbordhalsen. 
Jolle (die), kicsiny, 2—6 evezős csónak (vannak vitorlás jol- 

lék is).
Jolltau, kötél, mely csigasorszerűleg vezettetik 1—2 görgőn át 

és emelésre szolgál.

К
Kabine, hajókamra v. kabin, kamraszerű háló- és lakóhelyi

ség a hajón.
Kajüte (die), hajólakás, a hajóparancsnok és magasabb rangú 

parancsnokok háló- és lakóhelyisége a hajón.
Kalfatern, dugarozni, faburkolatok hézagainak betömése (pl. 

a fedélzeteken) kenderkócbetétekkel és szurokbeöntéssel.
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Kalóz V. tengeri rabló, 1. Pirat.
kantár V. tares, 1. Stag.
Kaper (der, kapern), kobozó hajó (kobozni), ellenséges keres

kedelmi hajók lefoglalására felhatalmazott magánhajó (I: 
185. pt.), amely ténykedést németül «kapern -nek, (magya
rul kobozni) nevezik.

kappen a. m. kötelet, rudat v. más effélét (baltával) gyorsan el- 
V. átvágni.

kentern a. m. valamely úszótárgy (hajó, csónak) felborulása 
oldalvást.

keresztárboc, 1. Kreuzmast.
keresztezett hullámjárás, 1. gekreuzte See.
kész, I. klar.
Kiel (der), hajótő, tő v. gerinc, a hajó legalsó szerkezeti része, 

úgyszólván gerince. A tő lassanként beálló meghajlását (külö
nösen fahajókon) «Kielbruch»-nak = gerinctörésnek nevezik.

Kielholen a. m. kisebb járóművek oldalt fektetése súlyoknak 
szántszándékos eltolása és effélék által azon célból, hogy a 
vízvonalat betömni (dugarozni), egy rést kijavítani lehes
sen stb. E kifejezés alatt egy igen súlyos büntetés is 
értendő, melyet egykor hajókon alkalmaztak.

kifutásra kész, 1. seeklar.
kikötni, 1. anlegen és vertäuen.
Kimm (die), a tenger által képezett szabad látóhatár (a hajó- 

építészetben azonban a hajótest vízalatti részének leginkább 
kiálló része). Ha a látóhatárt valamely partrészlet képezi, 
akkor ez «Strandkimm» = parti látóhatár.

Klampe (die), fémből készült görgő kötelek vezetésére. Falakra 
erősített kanyarvasak, melyek hágcsót vagy lépcsőt helyet
tesítenek, «Tretklampe»-nak neveztetnek (pl. a hajó külse
jén levő ú. n. «Gefechtsfallreep» = harci hágcsó kanyarvasai).

Klar, kész, vagyis azonnali használatra (végrehajtásra) kész 
(seeklar = kifutásra kész, dampfklar = fűtött használatra kész 
gép); tágabb értelemben minden «klar», a mi jó állapotban 
van, illetve akadálytalan üzemet Ígér; jól, fényesen égő 
lámpákról szintén azt mondják, hogy «klar».

Klippe, szírt, kicsiny, szigetszerű (többnyire sziklás) emelkedés 
a vízszin fölé, mely még dagály idején is kilátszik a víz
ből (ellentétben a «Riff» v. szirtzátonyhoz).
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Klipper (der), karcsú lestű vitorlás, amely vitorlázatánál fogva 
különösen képesítve van a szél ellen lavírozni.

Klüse (die), fémmel kibélelt nyílás, amelyen át a horgonylánc 
(ez az «Ankerklüse») vagy valamely vastag kötél stb. fut.

Klüver (der), orrmányvitorlák,, a hajón (csónakban) legelői 
levő háromszögalakú vitorlák.

Knoten (der), csomó, a teng. mtfnek Vi2o-ad része (1. 284. pt.); 
a hajósebességet ezen mértékegységben fejezik ki s ily 
értelemben azonos a teng. mértfölddel. Kötelekre vonatkoz
tatva szokásos értelemben is használatos.

Kobozóhajó, 1. Kaper.
Koje (die),, hálófülke, hajókamrákban v. másutt állandóan 

beépített hálóhelyek.
Kombüse (die), hajókonyha, tűzhely (konyha) a hajón.
Kommodore, kommodór, több hajó (járómű) feletti vezénylet

tel megbízott sorhajókapitány (1. 50 pt.); jaktkubbokban is 
használatos rendfokozati elnevezés.

kommodór, 1. Kommodore.
kommodór! lobogó, I. Stander.
Kompass, tájoló, a hajón rögzített felállítással használatosak 

(ilyenek a Regelkompaß = szabályzó tájoló, Brücken
kompaß = hídtájoló, Steuerkompaß = kormánytájoló és a 
többi, 1. 282. pt.).

kompensieren, pótolni valamely tájolót a. m. a tájoló irány
tűinek a hajódelejesség által okozott elhajlítását és delej
gyengeségét lehetőleg kiküszöbölni, pótolni, még pedig 
külön e célra a tájolóban alkalmazott berendezéssel (I. 
282. pt.).

Kondensator, sűrítő, a hajógépezet azon része, melynek célja 
az elhasznált gőzt ismét vízzé változtatni (mi hőmegtakarí
tással is jár).

kormánylapát, 1. Riemen.
kormánylyuk, 1. Hennegatt.
korvetta, 1. Korvette.
Korvette (die), korvetta, egykor használatos gyorsjáratú három- 

árbocos hadihajótipus csak egy üteggel.
Kos, 1. Ramme.
kotorni, 1. baggern.
kötél, 1. Tau.
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kötél létra vagy hágcsó, 1. Jakobsleiter, 
kötélmunkálatok, 1. Schiemannsarbeiten, 
kötélvég, 1. Ende, 
kötni, 1. bindseln. 
közbenső fedélzet, 1. Deck.
Kran (der), daru ,terhek emelésére szolgál (ilyenek: a Boots- 

kran — csónakdaru, Ankerkran = horgonydaru, Drehkran 
— forgódaru stb.).

Krähennest, figyelő fészek, magasan fekvő állás az árbocon 
az általános figyelést végző, de különösen a lövedékfelcsa- 
podást figyelő személyek számára, 

krängen a. m. a hajó (csónak) oldalvást dülése. A dőlést:
«Krängung» fokokban fejezik ki.

Kreuzer, cirkáló, (1. 25. pt.), gyorsjáratú s a csatahajóhoz 
viszonyítva gyöngébb fegyverzettel és vértezettel ellátott 
hadihajó, melynek nagysága a legkülönfélébb lehet. Keres
kedelmi hajók átalakítása által szerzett cirkálók segédcir
kálóknak (Hilfskreuzer) neveztetnek.

Kreuzmast, keresztárboc, háromárbocos hajók leghátsóbb 
árboca.

kukázó kötél, kukázni, 1. Werp. 
kukázó macska, 1. Wurfanker.
Kutter (der), kicsiny, födött vitorlás járómű (jakt) egy árboccal 

és jellegzetes vitorlázatta!.

L.
lánchossz, 1. Schäckel. 
lánckapcsoló, 1. Schäckel. 
lánctekerő, 1. Bratspiel. 
lapos fc üresei la, I. Plätte, 
látóhatár, I. Kimm.
laufendes Gut, mozgó kötélzet, ellentétben az álló kötélzettel 

(stehendes Gut), amely állandóan meg van erősítve, az egész 
mozgó, csigákon át stb. futó kötélzete a csarnakzatnak. 

Läufer, csigakötél, valamely csigasornak mozgó, «futó» kötél
vége, melyet meghúznak, 

lavieren, lavírozni, I. aufkreuzen, 
lavírozni, 1. aufkreuzen.
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Lebendes Werk, élő v. gázló rész, a hajótestnek vízalatti 
szerkezeti részei, ellentétben a vízvonal feletti részekkel: a 
«holt rész»-szel (Totes Werk).

Leck (das, lecken), rés, oly vízalatti megsérülése a hajótestnek, 
minek következtében víz hatol be a hajóba (a ném. kifejezés 
erre: «das Schiff leckt»).

Lee, szél alatt, a hajónak a széltől elfordított oldala, vagyis 
azon irány, amelyben a szél fúj; ellentéte a «Luv» = szélfelett 
vagy széloldal.

leereszteni, bevonni, 1. streichen.
Leik (das), szegély kötél, a vitorlák szegélyére varrt kötél, 
leszabadítani, I. flott, 
leszerelni, 1. abrüsten. 
letérni (a széltől), 1. abfallen.
lichten (eines Ankers) a. m. a horgonyt a fenékről felvonni. 
Lichter (der), burcsella, teherszállításra berendezett, saját moz

gató erővel nem bíró járómű (pl. Kohlenlichter = szén
szállító, Wasserlichter = vízszállító burcsella.)

Linienschiff, sorhajó, régente három árbocos, három egymás 
felett fekvő üteggel bíró hadihajó., mely a csatasor zömét 
képezte; használatos modern csatahajók megjelölésére is. 

lobogó, 1. Flagge.
Log (das), sebességmérő, hajózási segédeszköz a hajósebes

ség mérésére; magát a mérést «logen»-nak nevezik (1.282. pt.). 
lomp, 1. Schwabber.
Lot (das), mélységmérő, a vízmélység mérésére szolgáló hajó

zási segédeszköz (1. 282. pt.).
Lotse (der, Pilot), hajókalauz, a helyi viszonyokat jól ismerő 

tengerész, aki nehezen járható, szűk vizeken (zátonyos, szir
tes kikötők, folyótorkolatok stb.) a hajó vezetésével megbizatik. 

lovas kötél, 1. Pferdeleine.
Lugger (der), 2—3 árbocos vitorlás járómű harántvitorlák nélkül. 
Luke (die), nyitás, a fedélzetben (Lichtluke = világító, Nieder

gangsluke = lejáró, Ladeluke = rakodó nyílás) vagy a 
hajó falában (Seitenlichtluke = ablak).

Luv, szélfelleti v. széloldal, azon irány, amelyből a szél fúj, 
tehát a hajónak szél felé fordított oldala; ellentéte a «Lee». 
«Anluven» = szélhezmenni a. m. a hajó orrát a szélihez fordítani, 

lyuk, 1. Gatt.
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м.
Maat (der), hajómestersegéd, a szakaszvezetővel körülbelül 

egyenrangú alsóbb altiszti rendfokozat, 
madzag, 1. Garn.
Mars (die), árbockosár.

* Marsgast, árbocos, a fedélzeti szolgálati szakágazathoz tartozó 
alsóbb altiszti rendfokozat.

Marssegel (Marsraa), derékvitorla (derékvitorlarúd), a derék- 
vitorlarúdhoz tartozó vitorla. A derékvitorlarudak az árboc
nak alulról számított második harántvitorlarúdjai, kereske
delmi hajók árbocain azonban többnyire 2-2 derékvitorla
rúd, tehát 2—2 derékvitorla is van, egy alsó és egy felső. 

Megaphon, nagy, öblös szócső; használatos a hajók közötti 
szóbeli közlekedésre (nagyobb távolságokon, ha lárma van stb ). 

megrohanni, 1. entern, 
mellékhajó, I. Beischiff és Tender, 
mélységmérő, 1. Lot 
merev, 1. steif, 
merülési lépték, I. Ahming.
Messe (die), étkező, a hajószemélyzet bizonyos személyeinek 

együttes használatára rendelt étkező és lakóhelyiség (1.230. pt.). 
Mine (Seemine), akna v. tengeralatti akna, lehorgonyzóit, 

vízalatti robbantó fegyver (1. 36. pt.). 
mittschiffs,hajóközép (en), a hajó középvonalán, a hajó hossz- 

tengelye vonalában fekvő.
Molo (der, die Mole), hullámgát a kikötő védelmére vagy parti 

gát (többnyire merőlegesen a part vonalára), melyen hajók 
olykor kiköthetnek, 

mozgó kötélzet, I. laufendes Gut. 
működési sugár, 1. Aktionsradius.

N.
negyed í. Quartier, 
negyedmester, 1. Quartiermeister, 
nem kész, 1. unklar.
Nock (die), rúdvég, valamely rúdnak (vitorlarúd, ág) legszél

sőbb vége.
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Ny.
nyakló, I. Rack, 
nyílás, 1. Luke.
nyílt tengeri torpedónaszád, 1. Hochseetorpedoboot.

О
Oberdeck, felső fedélzet, a legfelsőbb, már a szabad ég alatt 

fekvő fedélzet (olykor «Manöverdeck»- nek neveztetik). 
Ökonomische Fahrgeschwindigkeit, gazdaságos hajóse

besség (1. 17. pt.), a hajónak azon menetsebessége, amellyel 
— egy meghatározott mennyiségű fűtőanyag elhasználása 
mellett — a legnagyobb távolságot képes elérni (a hajótipus 
szerint változik, többnyire 9 15 óránkénti teng. mértföld
között van).

oldalba döfni, 1. Ramme, 
oldallépcső, I. Fallreep, 
oldalössztüz, 1. Breitseite, 
oldalra fektetni, I. kielholen, 
oldalrúd, 1. Backspiere, 
órajelzés, 1. Olas. 
orom, 1. Topp. 
orrárboc, I. Bugspriet, 
orrfék, 1. Bugstopper. 
orrhorgony, I. Buganker, 
orrmányvitorlák 1. Klüver, 
öl, I. Faden,
Ösen, szapolyozni, a. m. kimerni egy vízzel megtelt csónakot. 

A külön e célra szolgáló lapos merőkét «Ösfass»-nak sza- 
poly V. merítőlapátnak nevezik.

P.
Pardune (die), hátkantár v. patrác, rézsűt hátrafelé vezető 

tartó kötelek, melyek az árbocszárakat a hajó falával össze
kötik.

párkány, I. Dollbord, 
pároltató, 1. Destillator. 
párosítani, 1. verkatten. 
parti látóhatár, I. Kimm.
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Patentanker, szabadalmazott horgony; különféle szerkezet
tel, melynek jellegét a mozgatható horgonyágak (Ankerarme) 
képezik; tulajdonképeni horgonykolonc (Ankerstock) nincs. 
Jelenleg túlnyomólag használatos (különösen hadihajókon). 

Patentlog (das), szabadalmazott sebességmérő, oly sebesség- 
mérő, amely számlálóművel van ellátva úgy, hogy rajta a 
megtett hajóút bármikor leolvasható, 

peilen, irányolni, valamely tárgynak irányát a hajótól irányzó
készülékkel megmérni, pl. a hajóhelyzetnek hátrametszés 
általi megállapításánál. Az erre szolgáló külön készülékek: 
a «Peilscheibe» = iránykor és a tájoló (1. 285. pt.). 

Penische (die), burcsella, teherszállításra szolgáló (pl. szén
rakodó burcsellák) járóművek saját mozgató erő nélkül, 

péce, 1. Backe, 
perem, 1. Reling.
Periskop, optikai műszer tengeralatti naszádok számára, melyek 

magukat alámerült helyzetben annak segélyével a víz színén 
történő dolgokról tájékozhatják (1. 27. pt.).

Persenning (die), védőponyva impregnált v. kátrányozott 
vászonból.

Pfahlmast, csonka árboc, többnyire egy darabból készült árboc 
harántvitorlák nélkül; ellentéte a «Vollmast» = teljes árboc. 

Pferdeleine, lovas kötél, igen erős kenderkötél, mely sajátos 
módon van verve.

Pilot (der), 1. Lotse. Azonkívül az angol hajózási kézikönyvek 
(Segelhandbücher) megnevezésére is használatos (1. 281. pt.). 

Pirat (der), kalóz v. tengeri rabló. (I. 158. pt.).
Plätte (die), lapos burcsella, egy neme a teherszállító járó

műveknek (pl. Munitionsplätte = lövőszerszállító burcsella, 
Taucherplätte = búvárburcsella stb.). 

ponyva, 1. Persenning, 
póráz, 1. Schote.
Postenquantum, hajóőrség, a hajó katonai őrjutaléka, 
pótolni, 1. kompensieren, 
preien, 1. anpreien.
Prise (die), zsákmány v. kobozvány, a tengeren zsákmányul 

ejtett ellenséges magánvagyon (hajó, rakomány) (1. 178. pt.). 
Propeller (der), a hajócsavar.
Pütze (die), kicsiny faveder.
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Q
Quai (der), rakpart, kőből épült part kikötőkben, amely part 

mentén a hajók rendszerint kikötnek.
Quarantäne (die), vesztegzár, amelynek ragályos betegségekkel 

fertőzött vagy pedig oly vidékekről érkező hajók, hol ily beteg
ségek el vannak terjedve, alávettetnek (I. 134. pt.).

Quartier (das), negyed, a hajószemélyzetnek egy alosztálya 
(I. 50. pt.).

Quartiermeister, negyed mester, alsóbbfokú altiszti rend
fokozat.

R
Raa (die), vitorlarúd, azon rudak, amelyekre a harántvitorlák 

megerősíttetnek. Olykor vitorlázat nélküli hajók árbocain is 
vannak hasonló rudak, pl. jelzőlobogók s jelzőtestek fel
vonására (ezek a «Signalraa»-en — jelző rudak, amelyek hadi
hajókon általánosan használatosak).

Rack (die), nyakló, kötélből v. vasból készített kengyelek, 
amelyek a vitorlarudakat és ágakat az árbochoz kapcsolják.

rács, 1. Gräting.
rakpart, 1. Quai.
Ramme (die), kos v. döfőorr, sarkantyú a hajó orrán (Ramm- 

bug = döfőorr). Ha egyik hajó a másikat akár készakarva, 
akár nem, oldalba döfi, ezt németül «rammen»-nek nevezik.

rangidősb lobogója, 1. Stander.
ranglobogó, 1. Stander.
rank, béna, oly hajó, amely csekély állékonysággal bír, 

tehát könnyen hajlik oldalvást (ellentéte a «steif» == merev 
hajó).

Raum (der), hajóűr, a hajó belsejének alant fekvő részei (Lade
raum = rakóhely).

raumer Wind, oly szél, amely a hajó irányához viszonyítva 
inkább hátulról fúj. Ha a szél akkép változtatja irányát, 
hogy mindinkább hátulról fúj, akkor azt mondják, hogy 
«räumt», ellenkező változása «schrallen».

Reep (das), kötél, amelyet különleges célra alkalmaznak, pl. a 
Steuerreep == kormánykötél, a kormánykerék és kormány
vezeték közti hajlékony összeköttetés (így nevezik akkor is, 
ha más anyagból van) és más effélék.



240

reffen (Reff, das), fogást bekötni (fogás), a vitorlák rövidítése, 
hogy erősbülő szélnek kisebb ellentállást nyújtsanak (nagyobb 
vitorlákon több fogás van, amelyeket bekötni, illetve kieresz
teni lehet: «Reffe einstechen>>, illetve «Reffe ausstechen»). 

Registertonne (die), mérték, mely a hajó űrtartalmának kifeje
zésére szolgál, 1 regisztertonna = 2 83 m3.

Reling (die), perem, a hajó falának legfelsőbb része; a leg
felsőbb szegélyt a «Relingsleiste» = peremfa képezi. 

Repressalie (die), represszália, egy nemzetközi kényszer- 
eszköz (I. 163. pt.). 

represszália, 1. Repressalie.
Reprise (die), vissz-zsákmány, a. m. visszafoglalt zsákmány 

(I. 202. pt.). 
rés, I. Leck.
Retorsion (die), retorzió, egy nemzetközi megtorló rendszabály 

(1. 164. pt.).
retorzió, 1. Retorsion, 
rév, 1. Rhede.
Rhede (die), rév, nyílt, vagyis nem valamely kikötő belsejében 

fekvő, tehát általában nem védett horgonyzóhely.
Riemen (der), evező, csónakok hajtására, mozgatására szolgál 

(a ném. «Ruder» szó tengerészeti jelentése a. m. «Steuer
ruder», vagyis kormánylapát).

Riff (das), szirtzátony, többnyire sziklás, a víz színéhez közel 
fekvő sekély, mely azonban apálykor sem emelkedik a víz 
fölé (ellentéte a «Klippe» = szirt). 

rojen, evezni, t. i. csónakokban evezni (a párkányban lévő 
kivájásokat, amelyekben az evezők feküsznek, «Rojdullen» 
= evezőnyílásoknak nevezik; olykor ezeket fémből készült 
villák pótolják: «Rojgabeln» = evezővillák), 

rollen, hintáin! v. dülöngeni, a hajónak hossztengelye körüli 
ide-oda ingása a hullámjárás következtében, 

romboló, 1. Zerstörer.
Ruder (das), v. Steuerruder, kormánylapát.

S
sátor, 1. Zeit.
Schäckel, (der), lánckapcsoló, U-alakú vaskengyel csapszeg

gel ; két láncnak összekapcsolására vagy egy láncnak a
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bójára való kapcsolására s hasonló célokra szolgál; a 
«Schäckel» szó továbbá egy-egy 25 m. hosszú láncdarab 
— 1 Schäckel = lánchossz megjelölésére szolgál, amilye
nekből a horgonyláncok összeállíttatnak.

schamfielen, dörzsölődni, kötélnek és egyéb tárgyaknak káros 
dörzsölődése.

Schären (die), szirtek és kis szigetek a finn és skandináv par
tok mentén.

Scheilicht (das), ablakszerű nyílás valamely helyiségnek (hajó
kamra) megvilágítására.

Scherstock (der), a fedélzetnyílások faltó'párkányzatszerű beke
rítése (magassága többnyire 20—30 cm.), olykor vékony 
vértezettel ellátva.

scheuern, surlódni és súrolni v. sikálni (utóbbi értelemben 
használtatik pl. a fedélzetmosás = Deckwaschen megjelö
lésére). Kisebb járóművek (torpedónaszádok), melyek gyak
ran kötnek ki mólók mentén, nehogy a súrlódás v. a hul
lámjárás okozta ütődések által kárt szenvedjenek, oldalvást 
kiálló védőléceket: «Scheuerleiste» kapnak.

Schiemannsarbeiten, kötélmunkálatok, azon különféle ten- 
gerészies munkálatok, melyek köteleken v. kötelekkel végez
tetnek, mint pl. kötések (Stiche), csomók (Knolen), verések 
(Splissungen) és más effélék.

Schlag (der), vetés, valamely kötélnek (láncnak) egy gömbölyű 
tárgy körül való fektetése, pl. vetés a bak körül (Schlag um 
die Betting).

Schlagseite, béna oldal, a hajónak állandó féloldalt való 
dűlése (1. krängen) mint egyoldalú vízbeömlésnek és hasonló 
oknak következménye.

schleppen, egy úszó tárgyat más ilyennek segélyével von
tatni.

schlingern, a hajónak hintáié és bukdácsoló mozgásokból 
összetett mozgása, pl. keresztezett hullámjárás következtében.

schlüpfen lassen, kiereszteni, valamely kötelet (láncot) eleresz
teni és teljesen kifutni engedni.

Schoner (der), só пег, kisebbfajta kétárbocos vitorlás, melynek 
csakis az előárbocán vannak harántvitorlái.

Schote (die), póráz, a vitorlának lefelé működő kötelei, melyek 
segélyével kifeszítve tartatik.

Tengerészet. 16
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Schotte (die), fal, még pedig függélyes fal a hajó belsejében, pl. 
a vízhatlan falak, amelyek a hajót több vízmentes szakaszra 
(Kompartiments) osztják fel.

schrallen (des Windes), a szélirány változása hátulról előre 
(viszonyítva a hajóirányhoz), ellentétben a «raumen»-hez. 

Schwabber (der), lomp, foszlatott kötélmaradékokból készített 
bojt, mely a fedélzet szárítására szolgál, 

schwaien, a hajónak horgonya v. a bója körüli forgása, pl. a 
szélirány változása folytán. A horgonyzó hajó szabadon 
forog. A hajót rajta kívül (pl. egy más hajón v. bóján) meg
erősített kötelek (horgony) segélyével tetszés szerint is 
lehet forgatni, pl. hogy egy meghatározott helyzetben 
kikössük.

sebességmérő, 1. Log.
See (die) alatt nem csak «tenger» értendő, hanem «hullámjárás» 

is s ily értelemben Használatosak a következő kifejezések: 
ruhige See = csendes tenger, leichtbewegte See = gyenge 
hullámjárás, schwere See = magas hullámjárás stb. 

seefest (machen), a. m. a hajón levő tárgyakat jól megerősíteni, 
nehogy a hullámjárás következtében helyzetüket megvál
toztathassák.

seeklar akkor a hajó, ha kifutásra kész (a gép, ha elegendő 
gőzzel rendelkezik, hogy minden műveletet végre hajthas
son, «dampfklar»).

Seemeile, tengeri mértföld, hajózási hosszmérték = 1853 m.
(I. 284. pt.). 

segéd, 1. Gast, 
sérülés, 1. Havarie.
Slip (der), azon veszteség, amelyet a’hajó (naszád) a víz ellen

állása folytán. szenved azon menetsebességgel szemben, 
mely a csavarforgások száma után elméletileg várható. 

Slipper (der) valamely visszatartó készülék azonnali kikapcso
lására szolgáló készülék pl. a horgony vetése alkalmával, 

sólya, 1. Helling és Stapel, 
sóner, 1. Schoner.
Sood (der, Bilge), fenékűr, a hajó legalsó ürege. 
Soodpumpe, fenékszivattyú, a fenékvíznek (Soodwasser) a 

fenékűrből való kiszivattyúzására szolgál, 
sorhajó, 1. Linienschiff.
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sörre n, a. m. tárgyakat kötél, lánc v. feszítő csavarok segélyé
vel szorosan összekötni; e szerint megkülönböztetnek: 
Tausorrung, Kettensorrung és Sorrstangen; alkalmaztatnak 
pl. a lövegek rögzítésére, mielőtt a hajó tengerre szállna 
(Seefestmachen der Geschütze). '

Spant (der), bókony, a hajó bordái s mint ilyenek a hajó
szerkezet fontos alkatrészei; külső felületökre erősittetik a 
hajó külburkolata (Aussenbeplankung v. Aussenbeplattung>; 
a legnagyobb bókony, mely a hajó legteltebb körfogatát 
képezi, a «Hauptspant» = főbókony (1. 8. pt.).

Spiere (die), vékony rúd (pl. a.Backspiere = oldalrúd).
splissen (Splissúng), verni (verés), a kötélmunkálatok (1. Schie

mannsarbeiten) egyike s abból áll, hogy pl. egy elszakadt 
kötél két vége az egyes sodratok rendszeres egymásbafűzése, 
fonása által ismét egyesíttetik.

Stabilität, állékonyság, minden hajónak azon elengedhetetlen 
tulajdonsága, hogy ha féloldalt dűlt, ismét felegyenesedik.

Stag (der), kantár V. tarcs, állandóan kifeszített kötelek, melyek 
az árbocokat és szárakat előre tartják.

stagen, szél ellen fordulni, a lavírozó vitorlás fordulása a 
szélen át a szél másik oldalára (tehát a szélhez menni, míg 
az egyenesen előlrül nem fúj s csatlakozóig ismét letérni a 
zéltől a másik oldalon); ez a rendes vitorlaművelet a laviio- 
zás alatt.

stampfen, bukdácsolni, a hajó elő- és hátsó részének (orrá? 
nak és farának) váltakozó be- és felmerülése a hullámjárás 
következtében (tehát a hajó ingó mozgása kereszttengelye 
körül).

Stander (der), ranglobogó, rang és parancsnoki jelvény a 
hadtengerészetnél (ilyen a Kommodorestander = kommo- 
dóri lobogó, az Anciennitätsstander rangldősb lobogója);

Stapel (der, Helling), sólya, alépítmény, amilyent hajógyárak
ban az építendő hajók számára emelnek. (Kifejezés: das 
Schiff geht vom Stapel = Stapellauf, a. m. a hajó vizre- 
bocsátása.) (1, 8. pt).

stehendes Gut, álló kötélzet, .a csarnakzatnak minden 
nem mozgó, állandóan megerősített. kötele, ellentétben a 
«mozgó kötélzettel».

16*
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steif, merev azon hajó, amelynek nagy állékonysága van, vagyis 
amely ha oldalvást dűlt, ismét gyorsan felegyenesedni 
igyekszik (ellentéte a «béna» hajó).

Stenge (die), árbocszár, rúd, amely az árboc felsőbb részeit 
képezi (teljes árbocok rendszerint állnak az Unternlast = 
törzs, a Marsstenge = derékszár és Bramstenge = sudár- 
szárból).

Steuerbord (steuerbord), jobb v. kormányfél, a hajó jobb 
oldala, fele (jobbra). .

Steuerbordhalsen, jobboldali pórázzal vitorlázni, a. m. a
szelet a jobb oldalról venni.

Steven (der), tőke, a hajóváz legelői és leghátul levő alkat
része, amelybe a hajótő v. gerinc szerkezete átmegy (elől van 
a Vorsteven — orrtőke, hátul pedig az Achtersteven — far
tőké, egycsavaros gőzösökön még a Rudersteven = kor
mánytőke).

Stewart (der), (olvasd sztjúárt), a. m. hajópincér.
Stich (der), kötésnek neveztetnek mindazon szokásos kötések, 

melyekkel kötelek összeköttetnek v. tárgyak időlegesen meg
köttetnek.

stoppen, megállni v. megállítani, a. m. megfogni, fékezni 
valamit (pl. kötelet v. láncot), hogy tovább ne mozoghasson, 
futhasson V. mozgásában megállítani (pl. a gépet, a hajót) stb.

Stopper (der), fék, mindennemű fékező és csiptető készülék.
Strecktau, fogódzó kötél, kifeszített kötél, amely fogódzásra 

stb. szolgál.
streichen, a. m. leereszteni, leböcsátani pl. csónakot. «Die 

Flagge streichen» a. m. megadni magát, meghódolni (a lobo
gónak más alkalommal tehát rendesen történő bevonását így 
fejezik ki: «Die Flagge einholen»).

sűrítő, 1. Kondensator.

Sz.
szabadalmazott horgony, 1. Patentanker.
szabadalmazott sebességmérő, 1. Patentlog.
szapolyozni, szapoly v. merítőlapát, I. ősén.
szegélykötél, 1. Leik.
szél alatt, 1. Lee.
szél ellen fordulni, 1. stagen.
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szélfeletti v. széloldal, 1. Luv.
szélfogó, széltömlő, 1. Windfang.
szélhez menni, 1. anluven.
széllel állni, 1. beidrehen.
széllel V. szél előtt fordulni, 1, halsen.
szellő, I. Brise.
szélre feküdni. 1. beiliegen.
széntégla, 1. Brikett.
szírt, szirtzátony, I. Klippe.
szökő ár, 1. Gezeiten.

T.
Taifun (Typhon, der), a. m. ciklon v. forgó vihar; Keletázsiában 

szokásos szó. 
tájoló, I. Kompass
Take! (das), oly csigasor, melynek kötele több csigán vezette

tik át.
Takelung (die), csarnakzat, tágabb értelemben felöleli mind

azt, ami az árbocozatra, a vitorlázatra, a horgonymanovrára 
és a többi tengerészies berendezésekre és munkálatokra 
vonatkozik.

Talje (die), csigacsin, ugyanaz mint a Takel, csak könnyebb 
kivitelben.

Tank (der), tartány folyadékok (víz, nafta stb.) számára, 
tat 1. Heck.
Tau (das), kötél; mindenféle vastagságú, kátrányozott és nem 

kátrányozott kenderkötél, továbbá különféle (hajlítható és 
másféle) acélsodronykötél van használatban.

Tauchung, gázlás v. merülés, a hajónak esetenkénti (a szén
készlettől, a rakománytól és más körülményektől függő) 
merülése, mely a merülési léptéken olvastatik le. Kereske
delmi hajók oldalain olykor külön rakodási jegyek (Lademar
ken) alkalmazvák.

teljes árboc, csonka árboc, 1. Vollmast, 
teljes árbocozat, 1. Volltakelage, 
teljes hajó, 1. Vollschiff.
Tender (der), mellékhajó v. különleges célokra szolgáló 

járómü (pl. Schlepptender == vontató, Wassertender = víz
tartó, Minentender = aknavető mellékhajó stb.). 

tengeri mértföld, 1. Seemeile.
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tengerjárás, 1. Gezeiten.
tonna, 1. Tonne.
tonnatartalom, 1. Tonnengehalt.
Tonne (die), tonna, 1000 kg. vagyis 1 m8 víz súlya; ettől 

megkülönböztetendő a iegisztertonna, amely űrmérték.
Tonnengehalt, tónnatartalom, hadihajóknál a hajó súlya 

tonnákban kifejezve = a kiszorított víz (vízkiszorítás v. dep- 
lacement) súlyával, kereskedelmi hajóknál az űrtartalom 
regisztertonnákban kifejezve.

Topp (der), orom, árboc v. árbocszár legfelső vége; «halb
topp» a. m. félárbocmagaéságra (felvont lobogó és más 
efféle).

torlasz, I. Barre.
tőke, orrtőke, fartőke, kormánytőke, I. Steven.
Torpedo (dér), saját mozgató erővel (automobil) tenger alatt 

haladó robbantó fegyver (a különleges hajótipusok, melyek 
főleg ezen fegyvert alkalmazzák: a torpedójárómű = Tor
pedofahrzeug, torpedónaszád = Torpedoboot; a szó egyéb 
összetételekben is használatos, pl. torpedómester = Torpedo
meister stb.).

törzsvitorlarúd, I. Unterraa.
Tote See, árvahullám, azon hullámjárás, mely az őt előidéző 

szél lelohadása után még egy ideig megmarad.
Totes Werk, holt rész, a hajótestnek a víz szine felett levő 

szerkezetrészei, ellentéte az élő v. gázló rész . = lebendes 
Werk).

treiben, 1. abtreiben. — Oly tárgy, mely a vízben a hajó után 
vontatva, ellenállásával a hajót a szél v. hullámjárás előtti 
irányában megtartani képes, «Treibanker»-nek neveztetik.

Trimm (die, Trimmung), a hajó merülésének (úszási helyzeté
nek) változása a hajóra vett rakomány (mozgatható súlyok 
eltolása stb.) következtében.

Trosse (die), jobbkötél, erős, rendes módon vert (összesod- 
rott) kötél.

turbina, 1. Turbine.
Turbine (die, Schiffsturbine), turbina, oly gépmü, melynél á 

gőz — a dugattyús gépektől (Kolbenmaschinen) eltérőleg — 
egymáshoz réz.sut álló - felületek rendszerére hat és ekkép 
idézi elő a csavartengely forgását (1. 15 pt.).
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и.
unklar, a. m. nem kész, vagyis valamely oknál fogva nem használ

ható azonnal (pl. egy kötél, mely összebogozódott, «nem kész»). 
Unterraa (die), törzsvitorlarúd, az árboc legalsó harántvitor- 

larúdja (az árbocok szerint: Fockraa = előtörzsvitorlarúd. 
Grossraa = fő törzsvitorlarúd stb.). 

útegyesítés, 1. Gissung, 
ütegfedélzet, 1. Batteriedeck.

V.
vándorhullám v. árvahullám, 1. Dünung.
vasmacska, I. Dregg.
veder, 1. Pütze.
vendégporáz, 1. Halse.
vendégszár, 1. Fangleine.
verholen, előre húzni a. m. valamely tárgyat (hajót, csónakot) 

a saját mozgató eszközök (gép, vitorlák) igénybevétele nél
kül — pl. kivetett kötelek segélyével — valamely szomszé
dos helyre (más helyzetbe) hozni, 

verketten (einen Anker), párosítani horgonyt a. m. utóbbi
nak a tengerfenéken egy második horgony által biztos 
támaszt nyújtani; megkülönböztetendő ettől a horgonyzás 
két vagy több horgonynyal, amidőn is mindgyik külön vet
tetik. A párosítás leggyakrabban állandóan elhelyezett bóják
nál stb. fordul elő. 

verni, verés, 1, splissen.
vertäuen, kikötni a. m. valamely úszó tárgyat (hajót, úszó 

dokkot stb.) megkötni, odaerősíteni, a hajót tehát «kiköt
jük» a bójához, a mólóhoz stb. «Vierkantvertäuung» alatt 
értendő hajóknak merőlegesen a part vonalára való merev, 
változhatatlan kikötése (többnyire 4 irányban, jobbra és 
balra, elől és hátul), 

vesztegzár, 1. Quarantäne, 
vetés, I. Schlag, 
vetőmadzag, 1. Wurfleine, 
vezérhajó, 1. Flaggenschiff, 
vezérkapitány, 1. Fläggenkapitän. 
vezértiszt, 1. Flaggenoffizier, 
világítótűz, 1. Fanal, 
vissz-zsákmány, 1. Reprise.
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vitorlarúd, I. Raa. 
vitorlarúdvég, I. Nock, 
vitorlázat, 1. Besegelung, 
vízkiszorítás, 1. Deplacement, 
vízvonal, 1. Wasserlinie.
Vollmast, teljes árboc a harántvitorlákat hordozó árboc, míg 

a vitorlarudak nélküli árboc Pfahlmast = csonka árbocnak 
neveztetik.

Vollschiff, teljes hajó azon vitorlás, melynek három (olykor 
több) teljes árboca van.

Volltakelage, teljes árbocozat az, amely teljes árbocokból áll. 
vor, elő, mint előképző az illető tárgynak a hajó előrészéhez 

való tartozását jelenti (pl. Vorschiff = hajó eleje, Vor
steven = előtőke, Vorbatterie = előüteg stb.). 

vorne, elől: e helyhatározó a hajón magán v. rajta kívül oly 
helyet jelöl meg, amely a hajó orra irányában fekszik, ellen
tétben az achter — hátullal. Pl.: «Alle Mann vorne» = min
denki elől (sorakozzék); «ein Dampfer vorne in Sicht!» = 
= gőzös elől látszik! stb. Rézsútos irányokat pl. ekkép 
lehet megjelölni: «vorne Steuerbord» = jobbra elől, «achter 
backbord» = balra hátul stb.

w.
Wante (die), csarnak, állandóan kifeszített tartó kötelek az árbo

cok (árbocszárak) támaszaként.
Werfte (die), hajógyár, hajó- (csónak-) építő telep.
Werp (das), kukázókötél, a hajó előrehozására szolgáló, a 

hajón kívül megerősített kötél. Magát ily kötéllel előrehúzni 
a. m. «werpen» = kukázni.

Wimpel (der), háromszögletes lobogó; hadihajók középárbo
cának ormán egy egészen keskeny és hosszú Wimpel leng, 
ez a «Kommandowimpel» = árbocszalag.

Windfang (der), szélfogó, szellőztető cső v. akna, fenn for
gatható sisakkal. Vitorlavászonból készült szellőztető tömlők 
neve «Windsegel» = széltömlő.

Wrack (das), hajóroncs, baleset (hajótörés) által használhatat
lanná vált, rongált hajó v. járómű. Ily roncs vagy szabadon 
úszhatik a tengeren, szél és áramlat által hajtva, vagy partra 
vetődött vagy pedig a tenger fenekére merült.
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Wurfanker, kukázómacska, apró horgony, melyet csónak
kal is ki lehet vetni, (szükség esetén a nehéz horgonyokat is ki 
lehet vetni csónakokkal, azonban ehhez bizonyos előkészü
letek szükségesek).

Wurfleine, vetőmadzag, vékony (többnyire végén egy fakör
tével ellátott) madzag, mely könnyen vethető (használják pl. 
kikötés alkalmával, hogy a kivetett madzaggal aztán vasta
gabb köteleket kihúzzanak).

z.
Zelle (die), cella v. rekesz; duplafenekű hajókon, (amilyen álta

lában minden nagy hajó), a két fenék közti űr rendszeresen 
fel van osztva cellákra avégből, hogy a külső burok meg
sérülése esetén a víz behatolásának határt szabni lehessen. 
A cellák be vannak vonva a drainage rendszerbe (1. 8. pt.) s 
így a szükséghez képest kiüríthetők v. megtölthetők.

Zeit, sátor; védelműl eső és hőség ellen a felső fedélzet felett 
sátrak vannak; aszerint, hogy laposan v. meredekebben feszít- 
vék, ezt így fejezik ki: «Zelte in Sonnenfall» = naphajlás- 
sal, «Zelte in Regenfall» = esőhajlással feszített sátrak.

Zerstörer (Torpedobootszerstörer), romboló (torpedónaszádrom- 
boló), gyorsjárású járóművek, melyek szintúgy alkalmaztatnak 
ellenséges torpedónaszádok ellen (melyeket gyorstüzelésű 
ágyúikkal küzdenek le), mint csatahajók megtámadására (ezek 
ellen torpedóikat használják).

Zurüstung, készülés állapotában egy lényegileg felépített hajó 
van, mely a felszerelésre (Ausrüstung) készenlétbe helyez
tetik (1. 277. pt.).

Zutakelung (die), árbocozat mindaz, ami a csarnakzathoz 
(vitorlázathoz) tartozik valamely hajón v. csónakon.

Zwillingsschrauben, ikercsavarjai majd minden hadihajónak 
és nagyobb torpedójáróműnek vannak. Turbinás gépekkel 
ellátott nagy hajókon három és több csavar alkalmaztatik, 
(melyek megfelelőleg Drei-, Vierschraubenschiffe = három-, 
négycsavaros hajóknak neveztetnek).

Zs.
Zsákmány v. kobozvány, 1. Prise.

Tengerészet. 17
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