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A honfoglalÃ³ magyarsÃ¡g nem volt tengerÃ©sz nÃ©p. Azon az Ãºtvonalon, amelyen mai hazÃ¡jÃ¡ban elÃ©rkezett, Ã©ppen elÃ©
nehÃ©zsÃ©get jelenthetett a folyÃ³kon valÃ³ Ã¡tkelÃ©s is. A tengerrel valÃ³ Ã©rintkezÃ©sre azonban elÃ©g korÃ¡n sor kerÃ¼lt

MÃ¡r elsÅ‘ kirÃ¡lyaink politikai tÃ¶rekvÃ©sei kÃ¶zÃ¶tt szerepelt az igyekvÃ©s az AdriÃ¡hoz valÃ³ kijutÃ¡sra. A feudalizmus
fejlÅ‘dÃ©sÃ©nek eme korszakÃ¡ban termÃ©szetesen ezek a tÃ¶rekvÃ©sek nem a szomszÃ©dos, tengerparttal rendelkezÅ‘ nÃ©
valÃ³ bÃ©kÃ©s egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©sre irÃ¡nyultak, hanem a tengerparti terÃ¼letek elfoglalÃ¡sÃ¡ra Ã©s az ott lakÃ³ nÃ©pek
leigÃ¡zÃ¡sÃ¡ra.Ã•gy alakult ki mÃ¡r elÃ©g korÃ¡n, 1026-ban az Ã©rdekellentÃ©t. I. IstvÃ¡n magyar kirÃ¡ly (1001 - 1038) Ã©s az
tengeri uralmat magÃ¡Ã©nak vallÃ³ HorvÃ¡torszÃ¡g Ã©s Velence kÃ¶zÃ¶tt. Mint ebben a korban ez szokÃ¡sos volt, a hatalom
kiterjesztÃ©se Ã©s a terÃ¼lethÃ³dÃ-tÃ¡si tÃ¶rekvÃ©sek hÃ¡tterÃ©ben az uralkodÃ³ csalÃ¡dok trÃ³nkÃ¶vetelÃ©si igÃ©nyei Ã¡llo
LÃ¡szlÃ³ magyar kirÃ¡ly (1040 - 1095) pÃ©ldÃ¡ul nÅ‘vÃ©rÃ©nek, a horvÃ¡t kirÃ¡ly Ã¶zvegyÃ©nek jogÃ¡n tartott igÃ©nyt HorvÃ¡t
a dalmÃ¡t tengerpart fÃ¶lÃ¶tti uralomra. Ebben a korszakban MagyarorszÃ¡g nem volt egyedÃ¼l a tengerhez valÃ³
tÃ¶rekvÃ©seiben. Vele egyidÅ‘ben a nÃ©met-rÃ³mai csÃ¡szÃ¡rsÃ¡g is tÃ¶rekedett kÃ¶zlekedÃ©si Ãºtvonal biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ra az
felÃ©, de ugyanebben a korszakban elmÃ©lyÃ¼ltek az Ã©rdekellentÃ©tek MagyarorszÃ¡g Ã©s Velence kÃ¶zÃ¶tt is. II. OrbÃ¡n
maga sem lÃ¡tta szÃ-vesen az Adria kÃ¶rnyÃ©kÃ©n a magyar uralom kiterjesztÃ©sÃ©t Ã©s a tengerpart fÃ¶lÃ¶tti uralom kÃ©rd
inkÃ¡bb VelencÃ©t tÃ¡mogatta.KÃ¡lmÃ¡n magyar kirÃ¡ly (1068 - 1116) 1105-ben elÃ©rkezetnek lÃ¡tta az idÅ‘t, hogy hatalmÃ¡t
ZÃ¡ra, Taru Ã©s Spalato vÃ¡rosokra Ã©s Brazza, Veglia, Osero Ã©s Arbe szigetekre erÅ‘szakosan kiter- jessze. KÃ¶zben
megindultak a keresztes hadjÃ¡rtatok Ã©s az AdriÃ¡n keresztÃ¼l irÃ¡nyulÃ³ tenger- hajÃ³zÃ¡si szÃ¡llÃ-tmÃ¡nyok miatt mÃ©g
jobban kiÃ©lezÅ‘dtek az Ã©rdekellentÃ©tek a magyar uralom alÃ¡ kerÃ¼lt dalmÃ¡t orszÃ¡grÃ©szek Ã©s Velence kÃ¶zÃ¶tt. KÃ©
Simon, IV. LÃ¡szlÃ³ (Kun-, 1261 - 1290) kirÃ¡ly krÃ³nikÃ¡sa emlÃ-ti, hogy a kirÃ¡ly gÃ¡lyÃ¡kat, hajÃ³kat Ã©s dereglyÃ©ket fogado
bÃ©rbe a velenceiektÅ‘l, ami annyit jelent, hogyha csak bÃ©rlemÃ©ny formÃ¡jÃ¡ban is, de ebben az idÅ‘ben - legalÃ¡bb is jogila
lÃ©tezett az AdriÃ¡n a magyar kirÃ¡lynak tengeri hajÃ³hada.Az Ã©rdekellentÃ©teket az okozta, hogy az Adria tenger volt a
SzentfÃ¶ldre igyekvÅ‘ keresztes hadak vÃ-zi Ãºtvonala, amelyet a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ rendeltetÃ©sÅ± szÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³k egyenkÃ©
csoportosan a legmesszebbmenÅ‘en kihasznÃ¡ltak. Minthogy az ozmÃ¡n elÅ‘retÃ¶rÃ©s az eurÃ³pai hatalmak korÃ¡bban
hasznÃ¡lt kereskedelmi Ãºtvonalait elvÃ¡gta, pÃ³tlÃ¡sukrÃ³l pedig gondoskodni kellett, Barbarossa Frigyes hatalmi sÃºlyÃ¡nak
teljes latbavetÃ©sÃ©vel tÃ¶rekedett az Adria fÃ¶lÃ¶tti hatalom megszerzÃ©sÃ©re. KÃ¡lmÃ¡n kirÃ¡ly terÃ¼letszerzÃ©si politikÃ¡
folytatva III. IstvÃ¡nnak (1147-1172) sikerÃ¼lt mÃ©g nÃ©hÃ¡ny dalmÃ¡t vÃ¡rost Ã©s kikÃ¶tÅ‘t birtokaihoz csatolni, mÃ-g mÃ¡s
tengerparti vÃ¡rosok Ã©s kikÃ¶tÅ‘k VelencÃ©hez, vagy a bizÃ¡nci csÃ¡szÃ¡rsÃ¡ghoz csatlakoztak.Ã‰rezhetÅ‘ volt a magyar ten
haderÅ‘ hiÃ¡nya IV. BÃ©la magyar kirÃ¡ly (1235-1270) Ã©s csalÃ¡dja szÃ¡mÃ¡ra is, amikor a tatÃ¡rok elÅ‘l a tengerpartra volt
kÃ©nytelen menekÃ¼lni. Szorult hely- zetÃ©ben a magyar kirÃ¡ly csak Trau Ã©s Spalato tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra szÃ¡mÃ-thatott,
mikÃ¶zben a kirÃ¡ly helyzetÃ©t Velence, segÃ©lynyÃºjtÃ¡s helyet, igyekezett a maga elÅ‘nyÃ©re kihasznÃ¡lni Ã©s elfoglalta ZÃ
vÃ¡rosÃ¡t.Ahogy a DunÃ¡n, Ãºgy a tengeren is ebben a korszakban kereskedelmi, vagy hadi rendeltetÃ©sÅ± hajÃ³k kÃ¶zÃ¶tt a
hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s akkori szÃ-nvonalÃ¡nak megfelelÅ‘en lÃ©nyeges kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get tenni nem lehet. MÃ©g kevÃ©sbÃ© feltÃ©
hogy az Ã¡tmeneti jellegÅ± dalmÃ¡t, vagy horvÃ¡t kikÃ¶tÅ‘kben rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ hajÃ³k tÃ-pusa elÃ©rt volna a tÃ¶bbi, Adri
vagy FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri hajÃ³tÃ³l. Az Adria tengeri kikÃ¶tÅ‘k hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ telepein kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ mÃ©retÅ±, kisebb-nagyob
tengeri hajÃ³k kÃ©szÃ¼ltek, a hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mesterek vÃ¡ltakozÃ³ Ã-zlÃ©se Ã©s tudÃ¡sa szerint anÃ©lkÃ¼l, hogy kategÃ³- riÃ
lÃ©nyeges eltÃ©rÃ©st mutattak volna. Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt elkÃ©pzelhetetlen, hogy ebben a korban az AdriÃ¡n eg
kÃ¼lÃ¶nleges magyar tengeri gÃ¡lya, vagy mÃ¡s hajÃ³tÃ-pus kialakulhatott volna. Nem tudunk magyar tÃ-pusÃº gÃ¡lyÃ¡krÃ³l,
vagy egyÃ©b, magyar tengeri hajÃ³krÃ³l sem beszÃ©lni. Meg kell elÃ©gednÃ¼nk azoknak a tengeri hajÃ³knak ismeretÃ©vel,
amelyek ebben a korban azon voltak, tehÃ¡t amelyeket a rÃ¶videbb-hosszabb ideig tartÃ³ magyar uralom alÃ¡ kerÃ¼lt
horvÃ¡t, vagy dalmÃ¡t kikÃ¶tÅ‘kben a 'XI - XV. szÃ¡zad kÃ¶zÃ¶tt a magyarok is hasznÃ¡ltak.

HAJÃ“TÃ•PUSOK AZ ADRIÃ•N

Mind az AdriÃ¡n, mind a FÃ¶ldkÃ¶zi -tengeren Ã©s kÃ¶rnyÃ©kÃ©n ebben a korszakban hasznÃ¡lt gÃ¡lyÃ¡k feltehetÅ‘en egyform
mÃ©retÅ±ek Ã©s felszerelÃ©sÅ±ek voltak, kizÃ¡rÃ³lag az arÃ¡nylag nyugodtabb tengerekre Ã©s semmi esetre sem az Ã³ceÃ¡n
Ã©pÃ-tve, mely utÃ³bbi cÃ©lokra teknÅ‘ alakÃº, nÃ©gyszÃ¶gletes hajÃ³testÃ¼kkel aligha lettek volna alkalmasak.Amikor az
Ã³ceÃ¡nokon elsÅ‘sorban a felfedezÅ‘utak kÃ¶vetkeztÃ©ben a tengerhajÃ³zÃ¡s megkezdÅ‘dÃ¶tt, a gÃ¡lyÃ¡k hasznÃ¡lata, a
FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger kÃ¶rnyÃ©kÃ©re visszaszorulva lassan elvesztette jelentÅ‘sÃ©gÃ©t, majd teljesen megszÅ±nt. A gÃ¡lyÃ¡k 35
mÃ©ter hosszÃº, 4 - 5 mÃ©ter szÃ©les, lapos fenekÅ± tengeri hajÃ³k voltak, amelyeknek hajÃ³teste nem bÃ-rta az erÅ‘sebb
hullÃ¡mzÃ¡st. Rendszerint kÃ©t, ritkÃ¡bban hÃ¡rom vagy tÃ¶bb Ã¡rbÃ³cuk volt, melynek mindegyikÃ©n egy-egy arÃ¡nytalanul
hosszÃº keresztÃ¡rboc rÃºdjÃ¡n egy hÃ¡romszÃ¶gletÅ± (latin) vitorla fÃ¼ggÃ¶tt. Az Ã¡rbocrÃºd nem volt magas Ã©s a tetejÃ©n
gyakran elhelyezett Ã¡rbockosÃ¡r mellvÃ©ddel Ã©s lÅ‘rÃ©ssekkel kikÃ©pezve harc kÃ¶zben a lÃ¶vÃ©szek elhelyezÃ©sÃ©re sz
ebbÅ‘l a korbÃ³l ismeretes gÃ¡lyÃ¡kat egy hÃ¡tsÃ³ evezÅ‘vel kormÃ¡nyoztÃ¡k, mÃ-g a kÃ¶zÃ©pkori gÃ¡lyÃ¡knak mÃ¡r a fartÅ‘kÃ©
rÃ¶gzÃ-tett, fÃ¼ggÅ‘leges kormÃ¡ny kÃ¶rÃ¼l forgÃ³ kormÃ¡nylapÃ¡tja volt. A gÃ¡lya lapos tatja (farrÃ©sze) fÃ¶lÃ¶tt egy
nÃ©gyszÃ¶gletes, dongaszerÅ± merevÃ-tÃ©s Ã©pÃ¼lt, amelynek kÃ¶zepÃ©n a hajÃ³parancsnok emelvÃ©nye, ez alatt pedig
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kajÃ¼tje Ã¡llott. A hajÃ³ kÃ¶zepÃ©n az evezÅ‘padok kÃ¶zÃ¶tt egy fÃ©l mÃ©ter szÃ©les deszka- padozat vezetett vÃ©gig, mÃ-g
hajÃ³ hosszÃ¡ban vonulÃ³ karzaton az Ã¼tegek Ã¡gyÃºi voltak felÃ¡llÃ-tva. A fedÃ©lzet alatti fÃ©rÅ‘helyek a felszerelÃ©si tÃ¡rgy
Ã©lelmiszer elhelyezÃ©sÃ©re Ã©s legÃ©nysÃ©gi lakhelyÃ¼l szolgÃ¡ltak. Az evezÅ‘padok fÃ©l mÃ©terre a vÃ-zvonal alatt, a fe
rÃ©szen voltak beÃ©pÃ-tve, mindegyiken tÃ¶bb ember Ã¼lt, arccal a hajÃ³far felÃ©, egymÃ¡s mellett.Az evezÅ‘sÃ¶k legnagyob
rÃ©sze minden ruhÃ¡zat nÃ©lkÃ¼l egymÃ¡shoz volt lÃ¡ncolva. KÃ¶zÃ©pkori leÃ-rÃ¡sok szerint az evezÅ‘padonkÃ©nt 3 ember Ã
hajtott gÃ¡lyÃ¡k a trimes-ek voltak, a nÃ©gy ember Ã¡ltal kezelteket qadririmes-eknek neveztÃ©k. Az evezÅ‘k elhelyezÃ©s szerin
kÃ©tfÃ©le gÃ¡lyÃ¡t kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztettek meg. Voltak olyanok, melyeknek evezÅ‘padjai a hajÃ³ hossztengelyÃ©hez rÃ©zsÃºt Ã¡llo
ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben minden evezÅ‘s kb 15 cm-rel elÅ‘bbre Ã¼lt, mint a hajÃ³ oldalÃ¡hoz kÃ¶zelebb Ã¼lÅ‘ tÃ¡rsa. UtÃ³bbi
gÃ¡lyÃ¡kon minden ember sajÃ¡t evezÅ‘jÃ©t kezelte, mely annÃ¡l hosszabb volt, minÃ©l beljebb Ã¼lt az evezÅ‘s. Egy
pÃ¡rhuzamosan a hajÃ³ pÃ¡rkÃ¡nyzatÃ¡hoz futÃ³, megfelelÅ‘ vastagsÃ¡gÃº gerenda kÃ©pezte az evezÅ‘k alÃ¡tÃ¡masztÃ¡si Ã©s
forgatÃ¡si pontjÃ¡t. VitorlÃ¡val valÃ³ menetek alatt az evezÅ‘ket, amelyeket nem hasznÃ¡ltak, ezeken a gerendÃ¡kon fektettÃ©k
vÃ©gig. Amikor a gÃ¡lyÃ¡kat mÃ¡r Ã¡gyÃºkkal szereltÃ©k fel, az evezÅ‘padokkal beÃ©pÃ-tett hajÃ³teret egy keresztbe fekvÅ‘
embermagassÃ¡gÃº, erÅ‘s deszkafal vÃ¡lasztotta el a hajÃ³ elÅ‘rÃ©szÃ©tÅ‘l Ã©s a fal mÃ¶gÃ¶tt voltak felÃ¡llÃ-tva az Ã¡gyÃºk, m
kisebb lÃ¶vegek esetleg forgÃ³ villÃ¡kban a hajÃ³pÃ¡rkÃ¡nyon forgathatÃ³an voltak beÃ©pÃ-tve, a mai kÃ¶zÃ©psarkas
Ã¡gyÃºberendezÃ©s elvei szerint.A hajÃ³ orr Ã©s farrÃ©sze Ãºgy volt kikÃ©pezve, hogy az ellensÃ©ges hajÃ³rÃ³l Ã©rÅ‘ tÃ¡mad
(csÃ¡klyÃ¡zÃ¡s) esetÃ©n vÃ©delmÃ¼l szolgÃ¡ljon Ã©s ezÃ©rt bÃ¡styafalhoz hasonlÃ³an Ã©pÃ¼lt, deszkapalÃ¡nkok- kal Ã©s e
hajÃ³vÃ©delemben rÃ©sztvevÅ‘ tengerÃ©szkatonÃ¡k felÃ¡llÃ-tÃ¡si Ã©s harci beosztÃ¡si helye volt.A gÃ¡lyÃ¡k elÅ‘rÃ©sze, illetve
orrfedÃ©lzet a vÃ-z fÃ¶lÃ¶tt messze elÅ‘renyÃºlt; hÃ¡romszÃ¶g alakÃºvÃ¡ kikÃ©pzett hegyes orra a hajÃ³k kÃ¶zÃ¶tti kÃ¶zelharc
dÃ¶fÃ©sre Ã¡tjÃ¡rÃ³ hÃ-dkÃ©nt szolgÃ¡lt, ezen rohantak Ã¡t a tengerÃ©szkatonÃ¡k kÃ¶zelharcban az ellensÃ©g megcsÃ¡klyÃ¡z
hajÃ³ira. A hajÃ³kat LeÃ³, bizÃ¡nci csÃ¡szÃ¡r Ã-rÃ¡saiban mint galÃ©riÃ¡kat emlÃ-ti, amelyek ebben a korban a
vitorlafelszerelÃ©sen kÃ-vÃ¼l a hajÃ³ kÃ©t oldalÃ¡n elhelyezett 24 - 26 pÃ¡r evezÅ‘vel haladtak. SzemÃ©lyzete rendszerint a
'kapitÃ¡ny' hajÃ³parancsnokbÃ³l, az 'aroisin'-nak nevezett, a mai forgalmak szerinti elsÅ‘ tisztbÅ‘l, aki az egyÃ¼ttes evezÃ©st
Ã©s a hajÃ³mÅ±veleteket irÃ¡nyÃ-totta, valamint a felvigyÃ¡zÃ³kbÃ³l (sous-comites) Ã¡llott, utÃ³bbiak a jÃ¡rÃ³deszkÃ¡n Ã¡llva
bottal, korbÃ¡ccsal Ã©s mÃ¡s Ã¼tÅ‘eszkÃ¶zÃ¶kkel 'serkentettÃ©k' az evezÅ‘sÃ¶ket munkÃ¡ra. Ezeken kÃ-vÃ¼l a hajÃ³szemÃ©
zÃ¶mÃ©t az evezÅ‘sÃ¶k (chiourme) tettÃ©k ki, akiknek lÃ©tszÃ¡ma kb. 220 fegyencbÅ‘l Ã¡llott, s mellettÃ¼k mÃ©g kb. 230 'sza
ember' kÃ¶zÃ¼l 30 a vitorlÃ¡kat kezelte, a tÃ¶bbi meg a gÃ¡lyÃ¡n fegyveres szolgÃ¡latot teljesÃ-tett. A gÃ¡lya tÃ-pusÃº
hadihajÃ³k egyik legutolsÃ³ szereplÃ©se 1740-ben, a Csimze melletti tengeri csatÃ¡ban volt, ahol az orosz hajÃ³had a
tÃ¶rÃ¶kÃ¶kÃ©t megsemmisÃ-tette.Minthogy az Ã¡gyÃºk legnagyobb rÃ©sze a gÃ¡lyÃ¡k elÅ‘rÃ©szÃ©n volt felszerelve, a gÃ¡lyÃ
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott hajÃ³kÃ¶telÃ©kek harcalakzata rendszerint a fejlÅ‘dÃ¶tt vonal volt. A hajÃ³k egymÃ¡s mellÃ© zÃ¡rkÃ³ztak fel, az
ellensÃ©g felÃ© fordÃ-tott hajÃ³orrokkal. A tengeri csata rendszerint kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s Ã¡gyÃºtÅ±zzel kezdÅ‘dÃ¶tt, majd a gÃ¡lyÃ¡k
egymÃ¡shoz kÃ¶zel Ã©rve igyekeztek beleszaladni az ellensÃ©ges hajÃ³ evezÅ‘soraiba, melyeket nekirohanÃ¡ssal
Ã¶sszetÃ¶rve, megfosztottÃ¡k a mozgÃ¡s lehetÅ‘sÃ©gÃ©tÅ‘l. A harc tovÃ¡bbi folytatÃ¡sa az ellensÃ©ges hajÃ³ felgyÃºjtÃ¡sÃ¡bÃ
oldalba dÃ¶fÃ©sÃ©bÅ‘l Ã©s megcsÃ¡klyÃ¡zÃ¡sÃ¡bÃ³l Ã¡llott (kÃ¶zelharc). A harcos tengerÃ©szkatonÃ¡k a korszaknak megfelel
nyÃ-lakkal, dÃ¡rdÃ¡kkal, kÃ©sÅ‘bb szÃ¡mszerÃ-jakkal Ã©s vÃ©gÃ¼l puskÃ¡kkal voltak felszerelve.A gÃ¡lyÃ¡kat idÅ‘rendben kÃ¶
jellegzetes hajÃ³tÃ-pus a karavella volt, amelyenek az elÅ‘-bbinÃ©l sokkal nagyobb stabilitÃ¡sÃ¡t az adta, hogy hajÃ³teste mÃ¡r
nem teknÅ‘ alakÃº, szÃ¶gletes, hanem gÃ¶rbÃ¼lÅ‘, cseppforma oldalfalÃº.A XV. Ã©s XVI. szÃ¡zadban hasznÃ¡latos karavellÃ¡k
100 - 140 tonnÃ¡s nagysÃ¡gban kÃ©szÃ¼ltek. Az Atlanti-Ã³ceÃ¡non kÃ-vÃ¼l eljutottak a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengerre Ã©s mellÃ©krÃ©s
tehÃ¡t feltehetÅ‘en az AdriÃ¡ra is. KaravellÃ¡knak neveztÃ©k a tÃ¶rÃ¶kÃ¶k kisebb-nagyobb teherszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³inak egy
bizonyos hajÃ³tÃ-pusÃ¡t is.A karavellÃ¡kat olyan orszÃ¡gok is hasznÃ¡ltÃ¡k, mint FranciaorszÃ¡g, amelynek mind az AtlantiÃ³ceÃ¡non, mind a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren volt tengerpartja, kereskedelmi Ã©s hadihajÃ³zÃ¡sa, de hasznÃ¡ltÃ¡k rÃ©szben
Ã¡talakÃ-tÃ¡sokkal Ã©s mÃ©retbeli mÃ³dosÃ-tÃ¡sokkal Genova, Velence Ã©s mÃ¡s olasz vÃ¡rosok Ã©s hajÃ³stÃ¡rsasÃ¡gok
is.NemzetisÃ©gi hovatartozÃ¡sukat illetÅ‘en helyeztÃ¼k azonos a gÃ¡lyÃ¡kra vonatkozÃ³lag ismertetettekÃ©vel. Magyar
karavella lÃ©tezÃ©sÃ©rÅ‘l nincs adat, de legfeljebb fennÃ¡ll annak a lehetÅ‘sÃ©ge, hogy magyar szolgÃ¡latban, sÅ‘t esetleg ma
lobogÃ³ alatt is hajÃ³zott az AdriÃ¡n karavella.

KIÃ‰ LEGYEN AZ ADRIA

Az eurÃ³pai politikai helyzet tovÃ¡bbi alakulÃ¡sa kÃ¶vetkeztÃ©ben DalmÃ¡cia egÃ©sz kiterjedÃ©sÃ©ben Velence uralma alÃ¡
kerÃ¼lt. A dalmÃ¡t vÃ¡rosoknak - most mÃ¡r Ãºj gazdÃ¡juk akaratÃ¡bÃ³l - felfegy- verzett szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³kat kellett szolgÃ¡latba
helyezniÃ¼k. A raguzai, zÃ¡rai, vegliai, lesinai, sebenicoi, traui, cherosi, pagoi Ã©s spalatÃ³i hajÃ³k most mÃ¡r nem a
magyar, hanem a velencei hajÃ³had kÃ¶telÃ©kÃ©ben voltak harcra kÃ©nyszerÃ-tve.A XIV. szÃ¡zadban a dalmÃ¡t vÃ¡rosok
megkÃ-sÃ©reltÃ©k a velencei uralom alÃ³li felszabadulÃ¡st, de sokÃ¡ig eredmÃ©nytelenÃ¼l. KÃ¡roly RÃ³bert magyar kirÃ¡lynak
nÃ¡polyi szÃ¡rmazÃ¡sa mellett sem volt lehetÅ‘sÃ©ge arra, hogy a nÃ¡polyi flottÃ¡t a dalmÃ¡t vÃ¡rosok segÃ-tsÃ©gÃ©re kÃ¼ldje
(Nagy) Lajos magyar kirÃ¡ly mindent elkÃ¶vetett a magyar tengerii hajÃ³zÃ¡s Ã©s hajÃ³hÃ-d lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra, de nem sok
eredmÃ©nnyel. Velence ellen vÃ¡ltakozÃ³ szerencsÃ©vel folyÃ³ hÃ¡borÃºja 1358-ban a zÃ¡rai bÃ©kÃ©vel fejezÅ‘dÃ¶tt be, amel
utÃ¡n DalmÃ¡cia a quarneroi Ã¶bÃ¶ltÅ‘l DurrazÃ³ig magyar tulajdonba kerÃ¼lt. A dalmÃ¡ciai magyar flotta szÃ¡mÃ¡ra
FranciaorszÃ¡gban is Ã©pÃ-tettek hajÃ³kat, s a dalmÃ¡t vÃ¡rosok hajÃ³i I. Lajos kirÃ¡ly aranyliliomos lobogÃ³jÃ¡t viseltÃ©k. A
hajÃ³kon szolgÃ¡latot teljesÃ-tÅ‘ tengerÃ©szek legtÃ¶bbje dalmÃ¡t volt. 1361-tÅ‘l a raguzai hajÃ³kon orvos Ã©s pap is teljesÃ-te
szolgÃ¡latot, s a legÃ©nysÃ©g a kornak megfelelÅ‘ pÃ¡ncÃ©llal, vÃ¡gÃ³ Ã©s lÅ‘fegyverekkel volt felfegyverezve. 1532-ben a
GenovÃ¡tÃ³l megvÃ¡sÃ¡rolt magyar tengeri hajÃ³kon mÃ¡r Ã¡gyÃº is volt.I. Lajos magyar kirÃ¡ly hadserege Ã©s hadiflottÃ¡ja 136
ban mÃ¡r a tÃ¶rÃ¶kÃ¶k elleni hÃ¡borÃºra is kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ¶tt. A Velence elleni hÃ¡borÃºban Genova magyar oldalon vett rÃ©sz
velencei flotta megtÃ¡madta a dalmÃ¡t tengerpartot, de 1379 Ã¡prilis 27-Ã©n az egyesÃ¼lt dalmÃ¡t-genovai flotta PolÃ¡nÃ¡l
dÃ¶ntÅ‘en megverte a velencei hajÃ³hadat.Az 1381-ben megkÃ¶tÃ¶tt TorinÃ³i bÃ©ke felszabadÃ-totta a dalmÃ¡t tengerpartot a
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velencei uralom alÃ³l, s ez lehetÅ‘vÃ© tette MagyarorszÃ¡grÃ³l a tengerpart felÃ© irÃ¡nyulÃ³ kereskedelem meg- indulÃ¡sÃ¡t.

MikÃ¶zben a torinÃ³i bÃ©keszerzÅ‘dÃ©s kitiltotta a velencei flottÃ¡t a dalmÃ¡t kikÃ¶tÅ‘kbÅ‘l, kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶sen biztosÃ-totta a kÃ©
orszÃ¡g kÃ¶zÃ¶tti szabad kereskedelmet Ã©s a tengeri kÃ¶zlekedÃ©st. Az Adria Ã©s partvidÃ©kÃ©nek felszabadÃ-tÃ¡sÃ¡t Vele
hatalma alÃ³l a tengermellÃ©ki nÃ©pek szÃ-vesen vettÃ©k, mert szÃ¡mukra a kivÃ¡ltsÃ¡gaikat biztosÃ-tÃ³ magyar uralom
kedvezÅ‘bb volt, mint a szerb-bosnyÃ¡k, vagy velencei elnyomÃ¡s.A tÃ¶rÃ¶k hatalmi terjeszkedÃ©ssel egyre csÃ¶kkent a
magyar befolyÃ¡s a dalmÃ¡t tengerpartra. I. Lajos magyar kirÃ¡ly halÃ¡la utÃ¡n Velence ismÃ©t jelentkezett, magÃ¡Ã©nak vallva
a tengerhez valÃ³ jogot. A magyar uralom helyzete a dalmÃ¡t vÃ¡rosokban mÃ©gis megszilÃ¡rdult. Zsigmond kirÃ¡ly
hosszantartÃ³ uralkodÃ¡sa alatt megkÃ¶tÃ¶ttÃ©k a magyar-velencei szÃ¶vetsÃ©get, melynek be nem vallott cÃ©lja a NÃ¡poly Ã
MagyarorszÃ¡g kÃ¶zÃ¶s kirÃ¡ly alatti egyesÃ¼lÃ©snek megakadÃ¡lyozÃ¡sa volt, nem utolsÃ³ sorban a dalmÃ¡t tengerpart
biztosÃ-tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben.

1402 nyarÃ¡n ZÃ¡ra, Spalato, Trau Ã©s Sebenico vÃ¡rosokat Ã©s szigeteket a nÃ¡polyi flotta elfoglalta. Az ezt kÃ¶vetÅ‘
bÃ©ketÃ¡rgyalÃ¡sokat a nÃ¡polyi flotta parancsnoka nem sajÃ¡t kirÃ¡lya, hanem a magyarnak mondott LÃ¡szlÃ³ kirÃ¡ly nevÃ©be
vezette.A helyzetre jellemzÅ‘, hogy ezekben a tengeri harcokban egymÃ¡ssal szembekerÃ¼lt minkÃ©t flotta a magyar kirÃ¡ly
lobogÃ³jÃ¡t viselte, tehÃ¡t ebben az idÅ‘ben mÃ¡r nem is egy, hanem kÃ©t egymÃ¡ssal szembenÃ¡llÃ³, magyar Adria-tengeri
flottÃ¡rÃ³l lehet beszÃ©lni.NÃ¡polyi LÃ¡szlÃ³ megjelenÃ©se a dunai tengerparton eleinte nagy remÃ©nyeket, kÃ©sÅ‘bb annÃ¡l
nagyobb csalÃ³dÃ¡st okozott. LÃ¡szlÃ³ 1405-ben mÃ¡r belÃ¡tta, hogy nem kerÃ¼lhet Zsigmond kirÃ¡ly trÃ³njÃ¡ra, ezÃ©rt minden
tovÃ¡bbi igyekezetÃ©t csak a tengerparti rÃ©szek meghÃ³dÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã¶sszponto- sÃ-totta. PolitikÃ¡jÃ¡ra mi sem jellemzÅ‘ jobb
mint az, hogy 1409 jÃºnius 9-Ã©n a kezÃ©ben levÅ‘ tengerparti rÃ©szeket, Ã¶sszes ezekhez tartozÃ³ jogaikkal egyÃ¼tt eladta
VelencÃ©nek, amelynek ehhez a vÃ¡sÃ¡rhoz Ã©ppen annyira nem volt joga, mint NÃ¡polyi LÃ¡szlÃ³nak az
eladÃ¡shoz.MeghiÃºsult Zsigmond kirÃ¡ly Ã¶sszes tovÃ¡bbi, a dalmÃ¡t partvidÃ©k visszaszerzÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ igyekezete is.
sem vÃ¡ltoztatott ezen, hogy a dalmÃ¡t hajÃ³knak Zsigmond engedÃ©lyt adott a velencei hajÃ³k elfogÃ¡sÃ¡ra, vagyis
kalÃ³zkodÃ¡sra az AdriÃ¡n. Ezzel szemben Velence, hatalmi Ã©s kereskedelmi Ã©rdekeinek biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ra a 'pogÃ¡ny'
tÃ¶rÃ¶kÃ¶kkel lÃ©pett szÃ¶vetsÃ©gre, melynek nyomÃ¡n az 1418-ban megkÃ¶tÃ¶tt trieszti bÃ©kekÃ¶tÃ©s megfosztotta
MagyarorszÃ¡got az Adria tengerre Ã©s a tengeri hajÃ³zÃ¡sra vonatkozÃ³ Ã¶sszes jogaitÃ³l.Azokban a gyÅ‘zelmes harcokban,
amelyeket az ItÃ¡liÃ¡ban, OtrantÃ³nÃ¡l partraszÃ¡llt tÃ¶rÃ¶kÃ¶k ellen vÃ-vtak, magyar csapatok is rÃ©sztvettek, de ezeket mÃ¡r
itÃ¡liai hajÃ³k szÃ¡llÃ-tottÃ¡k Ã¡t a tengeren, mert ebben az idÅ‘ben (1480) az AdriÃ¡n magyar flotta mÃ¡r nem volt.MÃ¡tyÃ¡s
kirÃ¡ly a magyar tengeri hajÃ³zÃ¡s fontossÃ¡gÃ¡nak tudatÃ¡ban hajlandÃ³ volt arra, hogy Fiume Ã©s Trieszt ellenÃ©ben BÃ©cse
a Habsburgoknak visszaadja, de ezek a tÃ¡rgyalÃ¡sok eredmÃ©nytelenek maradtak. A MÃ¡tyÃ¡s halÃ¡lÃ¡t kÃ¶vetÅ‘ Ã¡ltalÃ¡nos
nemzeti hanyatlÃ¡s korÃ¡ban a magyar tengeri hajÃ³zÃ¡s, amelynek elÅ‘feltÃ©telei az orszÃ¡g kedvezÅ‘ erÅ‘viszonyai voltak,
lekerÃ¼lt a napirendrÅ‘l.A mohÃ¡csi csatavesztÃ©st kÃ¶vetÅ‘ korszakban a tÃ¶rÃ¶k hÃ³doltsÃ¡g nemcsak MagyarorszÃ¡gra,
hanem a tengermellÃ©ki terÃ¼letre, DalmÃ¡ciÃ¡ban egÃ©szen Spalatoig kiterjedt. 1537-tÅ‘l a tÃ¶rÃ¶k flotta a Cattaroi Ã¶bÃ¶l
Chairaddin Barbarossa tengernagy parancsnoksÃ¡ga alatt szemben Ã¡llott a FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger Ã¶sszes tÃ¶bbi
flottÃ¡jÃ¡valEbben a korszakban a FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger egÃ©sz kÃ¶rnyÃ©kÃ©t a tÃ¶rÃ¶k tengeri hatalom uralta, veszÃ©lyeztetve
tÃ¶bbi tengeri hatalom Ã©rdekeit is. Ãšgy lÃ¡tszott, hogy a tÃ¶rÃ¶k birodalom Kelet-EurÃ³pÃ¡ban vÃ©glegesen megszilÃ¡rdÃ-tot
hÃ³dÃ-tÃ¡sait Ã©s hasonlÃ³ volt a helyzet a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengerkÃ¶rnyÃ©kÃ©n is. Csak a LepantÃ³nÃ¡l 1571 oktÃ³ber 7-Ã©n lefo
tengeri csata vetett vÃ©get a tÃ¶rÃ¶kÃ¶k tengeri uralmÃ¡nak, amelyben az egyesÃ¼lt spanyol-velencei-pÃ¡pai hajÃ³had
kegyetlen, vÃ©res harcban teljesen megsemmisÃ-tette a tÃ¶rÃ¶k flottÃ¡t. A vilÃ¡ghatalmak tovÃ¡bbi tÃ¶rekvÃ©sei ettÅ‘l az
idÅ‘ponttÃ³l kezdve mÃ¡r az Ã³ceÃ¡nok felÃ© fordultak Ã©s ezzel a FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger Ã©s mellÃ©ktengerei irÃ¡nt az eddigi
Ã©rdeklÅ‘dÃ©s a hÃ¡ttÃ©rbe szorult. A Habsburg uralkodÃ³hÃ¡z, mivel bi-rodalma teljesen el volt zÃ¡rva az Ã³ceÃ¡ni felfedezÅ‘
lehetÅ‘sÃ©gÃ©tÅ‘l, mÃ©g csak meg sem kÃ-sÃ©relte, hogy a tengeri hajÃ³zÃ¡s lehetÅ‘sÃ©geit orszÃ¡gai szÃ¡mÃ¡ra legalÃ¡bb a
biztosÃ-tsa.Az egyetlen kÃ-sÃ©rlet, amely ebben az idÅ‘ben a tengerhajÃ³zÃ¡s fejlesztÃ©sÃ©nek irÃ¡nyÃ¡ban mÃ©gis megtÃ¶r
Habsburg birodalom kereskedelmi Ã©rdekeit szolgÃ¡lÃ³ 'Orientalsche Compagnia' (Keleti TÃ¡rsasÃ¡g) megalakÃ-tÃ¡sa volt,
amelynek az Adria kereskedelmi hajÃ³forgalmÃ¡t osztrÃ¡k kikÃ¶tÅ‘kbe lehetett volna Ã¡tterelnie. A hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalkozÃ¡s
megindult a hajÃ³forgalmi vonalai a Levante felÃ©, nyugat felÃ© pedig egÃ©szen PortugÃ¡liÃ¡ig voltak kiterjesztve.KÃ¡roly
osztrÃ¡k csÃ¡szÃ¡r 1729-ben vÃ©gre rÃ¡szÃ¡nta, magÃ¡t Ã©s szemÃ©lyesen lÃ¡togatott el az Adria tenger partvidÃ©kÃ©re. Uta
sorÃ¡n eljutott PortorÃ© kikÃ¶tÅ‘be is, amelyet tengerÃ©szeti elgondolÃ¡sainak megfelelÅ‘en kikÃ¶tÅ‘i, hadi- Ã©s kereskedelmi
szempontbÃ³l kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen alkalmasnak talÃ¡lt. A csÃ¡szÃ¡r intÃ©zkedÃ©sÃ©re kÅ‘fallal kerÃ-tettÃ©k kÃ¶rÃ¼l a kikÃ¶tÅ‘t Ã©
felÃ©pÃ-tettÃ©k a haditengerÃ©szeti hadszertÃ¡rat (arzenÃ¡lt), amely hajÃ³javÃ-tÃ³ mÅ±helyekkel Ã©s sÃ³lyaterekkel is fel volt
szerelve. Mindez valÃ³szÃ-nÅ±sÃ-teni lÃ¡tszik azt, hogy, ha elkÃ©sve is, de a XVIII. szÃ¡zad elsÅ‘ Ã©veiben a Habsburg
uralkodÃ³k mÃ©gis felismertÃ©k a tengeri hajÃ³zÃ¡s jelentÅ‘sÃ©gÃ©t.Komoly lÃ©pÃ©sek tÃ¶rtÃ©ntek MÃ¡ria TerÃ©zia csÃ¡szÃ
az Adria hajÃ³zÃ¡s fejlesztÃ©sÃ©re. 1753-ban felÃ¡llÃ-tottÃ¡k a trieszti hajÃ³zÃ¡si iskolÃ¡t, majd megszerveztÃ©k a Fiume, Bucc
Zeng Ã©s Carlopago kikÃ¶tÅ‘k rendtartÃ¡sÃ¡t. 1774-ben mÃ¡r magyar nyelven is megjelent a kiadott 'TengerÃ©szeti rendtartÃ¡s
amely kellÅ‘ rÃ©szletessÃ©ggel szabÃ¡lyozta a tengerparti Ã©s kikÃ¶tÅ‘i kÃ¶zigazgatÃ¡st Ã©s a tengerÃ©sz hivatÃ¡ssal jÃ¡rÃ³
viszonyokat.
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MÃ¡ria TerÃ©zia idejÃ©ben csatoltÃ¡k FiumÃ©t MagyarorszÃ¡ghoz, ami az ezzel kapcsolatos kÃ¶zigazgatÃ¡si intÃ©zkedÃ©sek
egyÃ¼tt mÃ©g jobban fokozta a magyarellenes hangulatot HorvÃ¡t- orszÃ¡gban, de a bizonytalansÃ¡got magÃ¡ban FiumÃ©ben
is. Ebben a korszakban is erÅ‘ltetetten alakult ki 'a magyar tengermellÃ©k' kÃ¶zjogi fogalma, amelyhez Fiume, Buccari,
PortorÃ© Ã©s Novi kikÃ¶tÅ‘k is hozzÃ¡tartoztak.KÃ©tsÃ©gtelen, hogy Fiume vÃ¡ros neve mÃ¡r a XIII. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n elÅ‘f
magyar oklevÃ©lanyagban. Ismeretes az is, hogy ebben az idÅ‘ben a kikÃ¶tÅ‘ magas vÃ¡rosfalakkal volt kÃ¶rÃ¼lvÃ©ve Ã©s az
egykori kÃ©peken a kikÃ¶tÅ‘ elÅ‘tt gÃ¡lyÃ¡k Ã©s egyÃ©b kisebb tengeri hajÃ³k lÃ¡thatÃ³k. Fiume lakossÃ¡gÃ¡nak szÃ¡ma a XV.
szÃ¡zadban meghaladta az ezret. A kikÃ¶tÅ‘ lakÃ³i kÃ¶zÃ¶tt magyar alig volt talÃ¡lhatÃ³, a lakossÃ¡g legnagyobb rÃ©sze
tengerÃ©sz, halÃ¡sz, kikÃ¶tÅ‘i- Ã©s arzenÃ¡l munkÃ¡s, kereskedÅ‘ vagy hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ iparos volt. A vÃ¡rosi lakossÃ¡g legnagy
rÃ©sze kÃ©t nyelven, olaszul Ã©s horvÃ¡tul beszÃ©lt. Maga a kikÃ¶tÅ‘ Ã©vszÃ¡zadokon keresztÃ¼l teljesen nÃ©lkÃ¼lÃ¶zte a
Ã©s vagyonbiztonsÃ¡got, Ã©s hÃ¡borÃºs-, valamint kalÃ³ztÃ¡madÃ¡sok Ã¡llandÃ³ szÃ-nhelye volt, amit a kÃ¶rnyÃ©k uszkok
telepesei szÃ-tottak. Ez a jellemzÅ‘ helyzet FiumÃ©ban a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vszÃ¡zadok alatt lÃ©nyegÃ©ben vÃ¡ltozatlan maradt.

A mennyire Fiume MagyarorszÃ¡ghoz valÃ³ csatolÃ¡sa nemzetgazdasÃ¡gi szempontbÃ³l elÅ‘nyÃ¶s volt, Ã©ppen annyira
sÃ©rtette a horvÃ¡t Ã©s a dalmÃ¡t lakossÃ¡g nemzetisÃ©gi Ã¶nÃ©rzetÃ©t. Ez a visszÃ¡s politikai Ã¡llapot mindenben megfelelt
Habsburg uralkodÃ³k 'oszd meg Ã©s uralkodj' jelszÃ³val kifejezhetÅ‘ politikÃ¡jÃ¡nak, mely szembeÃ¡llÃ-totta egymÃ¡ssal a
nemzetisÃ©gi Ã©rdekeket Ã©s ezzel megrontotta a viszonyt a szomszÃ©dos orszÃ¡gok kÃ¶zÃ¶tt.A magyar tengerparti rÃ©sz
sokakban remÃ©nyteljes Ã©rzÃ©seket keltÅ‘ fejlÅ‘dÃ©se II. JÃ³zsef csÃ¡szÃ¡r korÃ¡bban lehanyatlott, mert vilÃ¡gossÃ¡ lett, hog
helyzet kialakÃ-tÃ¡sÃ¡t nem magyar, hanem osztrÃ¡k Ã©rdekek elÅ‘tÃ©rbe nyomulÃ¡sa vezette. Ennek egyik megnyilvÃ¡nulÃ¡sa
volt Trieszt elÅ‘tÃ©rbe helyezÃ©se a 'magyar' FiumÃ©val szemben.

ÂÂÂ

Az 1797-es Ã©vben kitÃ¶rt felkelÃ©s az osztrÃ¡k fegyverek segÃ-tsÃ©gÃ©vel megszÃ¼ntette Velence uralmÃ¡t a dalmÃ¡t
tengerparti rÃ©szek fÃ¶lÃ¶tt, majd a campoformiÃ³i bÃ©ke Ã©rtelmÃ©ben FranciaorszÃ¡g Velence, Ausztria pedig Isztria Ã©s
DalmÃ¡cia birtokÃ¡ba jutott. Ily mÃ³don a monarchia Adria tengeri Ã©rdekei az eddigieknÃ©l kedvezÅ‘bben alakultak ki. Ezt a
helyzetet Ã¡tmenetileg megzavar- tÃ¡k a napÃ³leoni hÃ¡borÃºk, de kÃ©sÅ‘bb az egÃ©sz tengerparti terÃ¼let visszakerÃ¼lt az
ausztriai csÃ¡szÃ¡rsÃ¡ghoz.Az 1848Ã©vi szabadsÃ¡gharc kitÃ¶rÃ©sekor FiumÃ©nak mindÃ¶ssze 9000, Buccarinak pedig 2300
lakosa volt. Fiume hajÃ³- Ã©s teherÃ¡rÃº-forgalma ebben az idÅ‘ben 5320 Ã©rkezÅ‘ Ã©s 5369 indulÃ³ hajÃ³t jelentett, Ã¶sszese
120 861 tonnÃ¡val Ã©s 5 125 544 Ft Ã©rtÃ©kkel. Ugyanakkor a dalmÃ¡t tengerpart magyarnak nevezett tengermellÃ©ki rÃ©szÃ
hajÃ³Ã¡llomÃ¡nyÃ¡ba volt lajstromozva, ami Ã¶sszesen 1481 hajÃ³t Ã©s 36 780 tonnÃ¡t jelentett.

72 tengeri hajÃ³ 17 060 tonna tartalommal,504 nagy parti hajÃ³ 14 240 tonna tartalommal,905 kis parti hajÃ³ 5 480 tonna
tartalommalA hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ ipar Ã©s az arzenÃ¡l kÃ¶zpontja mind kereskedelmi, mind haditengerÃ©szeti szempontbÃ³l PortorÃ
volt, de arÃ¡nyosan rÃ©szt vettek a hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ ipar Ã©s hajÃ³forgalom munkÃ¡jÃ¡ban Fiume, Zengg, Buccari Ã©s Carlopago
kikÃ¶tÅ‘k hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ ipartelepei Ã©s hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatai, illetve vÃ¡llalkozÃ³i is. A gÃ©perejÅ± hajÃ³zÃ¡s megindulÃ¡sa elÅ
AdriÃ¡n kisebb-nagyobb vitorlÃ¡s hajÃ³k kÃ¶zlekedtek. Ezek a hajÃ³k semmiben nem, vagy legalÃ¡bbis alig kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztek
a tÃ¶bbi tengereken, elsÅ‘sorban a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren hasznÃ¡lt hasonlÃ³ mÃ©retÅ± vitorlÃ¡soktÃ³l. KÃ¼lÃ¶n, jellegzetesen
Adria tengeri tÃ-pusÃº vitorlÃ¡sok kialakulÃ¡sÃ¡ra nem volt szÃ¼ksÃ©g, mert a hajÃ³zÃ¡si feltÃ©telek a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren Ã©
beltengerein elÃ©ggÃ© egyformÃ¡k voltak.

VITORLÃ•SHAJÃ“ TÃ•PISOK

Az Adria-tengeren a legismertebb vitorlÃ¡sok a kÃ¶vetkezÅ‘k: Trabbaccolo. Az Adria jellegzetes vitorlÃ¡shajÃ³ja, rendszerint
partmenti kÃ¶zlekedÃ©sre hasznÃ¡ltÃ¡k. KÃ©t Ã¡rbÃ³ccal volt felszerelve, pÃ³znarudas vitorlÃ¡kkal Ã©s orrvitorlÃ¡val.
TeherszÃ¡llÃ-tÃ¡sra Ã©s halÃ¡szatra hasznÃ¡ltÃ¡k, nagysÃ¡ga 25 - 30 tonna. LegÃ©nysÃ©ge 3 - 6 fÅ‘.Brigg. 200 - 250 tonnÃ¡s
vitorlÃ¡shajÃ³, kÃ©t teljes Ã¡rbÃ³ccal, melynek mindegyike Ã¡rbÃ³ctÃ¶rzzsel, derÃ©k - Ã©s sudÃ¡rszÃ¡rral Ã©s nÃ©gy-nÃ©gy vi
van felszerelve. Az elÃ¼lsÅ‘ Ã¡rbÃ³cot elÅ‘Ã¡rbÃ³cnak, a mÃ¡sodikat fÅ‘Ã¡rbÃ³cnak nevezik. A HajÃ³t 8 - 20 Ã¡gyÃºval felszerelv
hadicÃ©lokra is hasznÃ¡ltÃ¡k. A gÃ©perejÅ± hajÃ³zÃ¡s kezdeti korszakÃ¡ban a gÅ‘zhajÃ³kat is briggvitorlÃ¡zattal lÃ¡ttÃ¡k el.
SzemÃ©lyzetÃ¼k a hajÃ³ nagysÃ¡ga szerint 25 - 50 fÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt vÃ¡ltakozott.Bark, vagy barkhajÃ³. HÃ¡rom Ã¡rbÃ³cos
tengerhajÃ³, amelyet kereskedelmi cÃ©lokra hasznÃ¡ltak. Csak az elÅ‘- Ã©s fÅ‘Ã¡rbÃ³cÃ¡n van teljes vitorlÃ¡zat, mÃ-g a hÃ¡tsÃ³
keresztÃ¡rbÃ³c csak egy csonka rÃºdon fÃ¼ggÅ‘ Ã¡gvitorlÃ¡val van ellÃ¡tva. Az olyan hÃ¡romÃ¡rbÃ³cos hajÃ³t, amelynek
fÅ‘Ã¡rbÃ³cÃ¡n is csak csonkarÃºdon fÃ¼ggÅ‘ Ã¡gvitorla van, sÃ³nerbaraknak nevezik. Az elÅ‘tt 4 Ã©s 5 Ã¡rbÃ³cos barakhajÃ³kat
Ã©pÃ-tettek, amelyeken 3 vagy 4 teljes Ã¡rbÃ³c Ã©s egy csonkaÃ¡rbÃ³c volt. NagysÃ¡guk 400 - 1000 tonna, legÃ©nysÃ©gi
lÃ©tszÃ¡ma 10 - 16 fÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt vÃ¡ltozott.Brigantin a brigg egyik kÃ¼lÃ¶nleges fajtÃ¡ja. KÃ©t Ã¡rbÃ³cos, kismÃ©retÅ± kereske
hajÃ³, amelynek Ã¡rbÃ³cai, vitorlÃ¡zata Ã©s kÃ¶tÃ©lzete a briggÃ©hez hasonlÃ³. RÃ©gebben a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri kalÃ³zok ked
hajÃ³tÃ-pusa volt. ElnevezÃ©se is ebbÅ‘l ered. NagysÃ¡ga ritkÃ¡n haladta meg a 300 tonnÃ¡t, legÃ©nysÃ©ge a 10 - 15 fÅ‘t.Kutte
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egyÃ¡rbÃ³cos, sport- Ã©s mentÃ©si cÃ©lokra most is hasznÃ¡latos kisebb vitorlÃ¡s. Egy nagyobb Ã¡gvitorlÃ¡val Ã©s tÃ¶bb vagy
kevesebb hÃ¡romszÃ¶gletÅ± vitorlÃ¡val van felszerelve. NagysÃ¡ga legfeljebb 50 tonna, szemÃ©lyzete 1 - 4 fÅ‘. KikÃ©pzÃ©si Ã
sportcÃ©lokra kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen jÃ³l bevÃ¡lt vitorlÃ¡s. Kereskedelmi cÃ©lokra is hasznÃ¡latos.

HÃ¡romÃ¡rbÃ³cos. Teljesen sÃ³ner tÃ-pus, hÃ¡rom, keresztvitorlÃ¡kkal felszerelt Ã¡rbÃ³ccal. ElÅ‘- Ã©s fÅ‘Ã¡rbÃ³cÃ¡n nÃ©gy, a h
Ã¡rbÃ³con hÃ¡rom keresztvitorla van, de ezen kÃ-vÃ¼l minden Ã¡rbÃ³con Ã¡g- Ã©s hÃ¡romszÃ¶gletÅ± vitorla is felvonhatÃ³. A
hajÃ³ kereskedelmi cÃ©lokra gyors menetkÃ©pessÃ©ge Ã©s Ã¡llÃ©konysÃ¡ga miatt kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen alkalmas volt. NagysÃ¡ga a
tonnÃ¡t meghaladta, 15 - 20 fÅ‘ legÃ©nysÃ©ggel.BriggsÃ³ner, kÃ©tÃ¡rbÃ³cos, kismÃ©retÅ± brigg. 100 - 150 tonnÃ¡s, amelynek
mÃ¡sodik Ã¡rbÃ³cÃ¡n Ã¡gvitorla van felszerelve. LegÃ©nysÃ©ge 4 - 6 fÅ‘.Goletta, kÃ©tÃ¡rbÃ³cos vitorlÃ¡s, elsÅ‘ Ã¡rbÃ³ca a
brigantinÃ©hoz hasonlÃ³, a mÃ¡sodik Ã¡rbÃ³cra csak Ã¡gvitorla van felszelve. 250 - 300 tonnÃ¡s hajÃ³, 8 - 10 fÅ‘ legÃ©nysÃ©gg

{mospagebreak title=Tengerre Magyar}Â

TENGERRE MAGYAR!

Kossuth Lajosnak, a magyar polgÃ¡ri forradalom vezÃ©ralakjÃ¡nak azÃ³ta is szÃ¡llÃ³igÃ©vÃ© lett mondÃ¡sa az iparegylet
"Hetilap" cÃ-mÅ± ÃºjsÃ¡gÃ¡nak 1846 januÃ¡r 27-i szÃ¡mÃ¡ban jelent meg Ã©s eredeti fogalmazÃ¡sban Ã-gy hangzott: "Tengerhe
magyar! El a tengerhez!" - tehÃ¡t nem annyira a tengerre szÃ¡llÃ¡s, semmint inkÃ¡bb az Adria-tengerhez kivezetÅ‘
vasÃºtvonal lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t propagÃ¡lta, amelynek VukovÃ¡rt FiumÃ©vel kellett Ã¶sszekÃ¶tnie.Kossuth kezdemÃ©nyezÃ©sÃ©
magyar tengeri hajÃ³zÃ¡s megalakÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ tÃ¡rgyalÃ¡sok is megindultak. Ã•gy jÃ¶tt lÃ©tre mÃ©g 1846-ban a "Mag
TengerjÃ¡rÃ³ TÃ¡rsasÃ¡g", amely kezdete a "Magyar" elnevezÃ©sÅ± elsÅ‘ 350 tonnÃ¡s hajÃ³jÃ¡nak Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t, amelyet 21
Ã¡rbÃ³cosra terveztek. A hajÃ³ Prichard JÃ³zsef Ã©s EduÃ¡rd portorÃ©i hajÃ³gyÃ¡rÃ¡ban Ã©pÃ¼lt volna fel, s ez a hajÃ³gyÃ¡r te
ajÃ¡nlatot egy mÃ¡sodik, "Buda" elnevezÃ©sÅ± barkahajÃ³ is; de a vÃ¡llalkozÃ¡s meg- bukott Ã©s a megrendelt hajÃ³k a magya
kormÃ¡ny rÃ©szÃ©re sohasem kÃ©szÃ¼ltek el.MikÃ¶zben Kossuth a vukovÃ¡r -fiumei vasÃºtvonal megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t mÃ©g m
nem tudta megvalÃ³sÃ-tani, IstvÃ¡n fÅ‘herceg nÃ¡dor megjelent FiumÃ©ban, ahol a tiszteletÃ©re rendezett Ã¼nnepsÃ©gek sorÃ
vÃ-zrebocsÃ¡tottÃ¡k az "IstvÃ¡n fÅ‘herceg" a "bÃ¡rÃ³ Vay MiklÃ³s", a "GrÃ³f MajlÃ¡th GyÃ¶rgy" Ã©s a "GrÃ³f Apponyi GyÃ¶rgy"
tengeri hajÃ³kat, melyeknek adatait Ã©s leÃ-rÃ¡sÃ¡t azonban sajnos nem ismerjÃ¼k.AzokbÃ³l a nagyszabÃ¡sÃº tervekbÅ‘l,
amelyeket a szabadsÃ¡gharc kitÃ¶rÃ©sekor Kossuth Ã©s kormÃ¡nya az orszÃ¡g Ã©rdekÃ©ben megalkotott, nem hiÃ¡nyoztak a
magyar tengeri hajÃ³zÃ¡s, sÅ‘t hadiflotta megszervezÃ©sÃ©re vonatkozÃ³ elkÃ©pzelÃ©sek sem. A magyar flotta felÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡
tette szÃ¼ksÃ©gessÃ©, hogy az osztrÃ¡k flotta uralma a dalmÃ¡t tengerpart Ã©s a MagyarorszÃ¡ghoz szÃ¡mÃ-tÃ³ kikÃ¶tÅ‘k fÃ¶
a kialakult forradalmi Ã©s hÃ¡borÃºs helyzet folytÃ¡n megszÅ±nt Ã©s a magyar kormÃ¡nynak gondoskodnia kellett a
kÃ¶zigazgatÃ¡silag magyarnak szÃ¡mÃ-tÃ³ tengerparti rÃ©sz katonai Ã©s vÃ¡mjÃ¶vedelmi biztosÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Az AusztriÃ¡val
szintÃ©n hÃ¡borÃºban Ã¡llÃ³ VelencÃ©vel a Kossuth-kormÃ¡ny 1849 jÃºnius 3-Ã¡n - sajnÃ¡latos mÃ³don megkÃ©sve- szÃ¶vetsÃ
kÃ¶tÃ¶tt. A magyar tengeri hajÃ³zÃ¡s Ã©s haditengerÃ©szetre felÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ megÃ¡llapodÃ¡s is lÃ©trejÃ¶tt. MÃ¡r
megelÅ‘zÅ‘en a magyar kormÃ¡ny Gaspar Matkovic, fiumei hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalkozÃ³val folytatott tÃ¡rgyalÃ¡sokat, hogy annak 8
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ nagysÃ¡gÃº hajÃ³jÃ¡t megvÃ¡sÃ¡rolja.Mindezek alapjÃ¡n Fiume magyar kormÃ¡nyzÃ³ja, ErdÅ‘dy Lajos elnÃ¶kle
alatt megalakulÃ³ bizottsÃ¡g elsÅ‘ intÃ©zkedÃ©sekÃ©nt Gopcevic SzpirdiontÃ³l megvÃ¡sÃ¡rolta a 25 lÃ¡b hosszÃºsÃ¡gÃº
"Implacabile" brigget, amelyet a korÃ¡bban a csÃ¡szÃ¡ri haditengerÃ©szetnÃ©l szolgÃ¡lt grÃ³f Dominci Vince, a fiumei
tengerÃ©szeti akadÃ©mia tanÃ¡ra hajÃ³parancsnoki minÅ‘sÃ©gben vett Ã¡t. A hajÃ³ vÃ©telÃ¡ra 65 000 Ft volt, amelybÅ‘l a
hajÃ³tulajdonos 40 000 Ft-ot azonnal megkapott, a hÃ¡tralevÅ‘ Ã¶sszeg pedig a vÃ¡sÃ¡rlÃ¡si szerzÅ‘dÃ©sben megkÃ¶tÃ¶tt
felszerelÃ©s megtÃ¶rtÃ©nte utÃ¡n lett volna esedÃ©kes. Az 1848 augusztus 27-Ã©n megjelent "AlfÃ¶ldi HÃ-rlap" elsÅ‘kÃ©nt ad
hÃ-rt arrÃ³l, hogy FiumÃ©ben szolgÃ¡latba helyeztÃ©k az "Implacaible" magyar hadibriggget, amelynek fegyverzetÃ©t kÃ©t 12 Ã
kÃ©t 24 fontos Ã¡gyÃºra terveztÃ©k, Ã©s a feladata az lett volna, ha a magyarnak mondott tengerparti rÃ©szeket a jÃ¶vÅ‘ben a
osztrÃ¡k flotta helyett biztosÃ-tsa.1848 december kÃ¶zepÃ©n az "Implacaible" magyar hadibrigg megÃ©rkezett Londonba,
ahol a magyar kormÃ¡nnyal megkÃ¶tÃ¶tt szerzÅ‘dÃ©s Ã©rtelmÃ©ben a tulajdonosnak a hajÃ³t fel kellett volna fegyvereznie. Err
az idÅ‘pontra odaÃ©rkezett Domini sorhajÃ³zÃ¡szlÃ³s, Ã©s mint Gopcevic cÃ©g megbÃ-zottja, Matkovic is.Az angol kormÃ¡ny,
semlegessÃ©gÃ©re hivatkozva nem adott engedÃ©lyt a magyar hajÃ³ felfegyverezÃ©sÃ©re. Gopcevic, miutÃ¡n a szerzÅ‘dÃ©s
vÃ¡llalt kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek ezek utÃ¡n nem tudott megfelelni, tovÃ¡bbi pÃ©nzbeli kÃ¶vetelÃ©sekkel Ã¡llt elÅ‘ Ã©s azzal
fenyegetÅ‘dzÃ¶tt, hogy a hajÃ³t visszairÃ¡nyÃ-tja osztrÃ¡k kikÃ¶tÅ‘be. GrÃ³f Domini Ã©lve az alkalommal, elkÃ¶vette a
legnagyobb Ã¡rulÃ¡st Ã©s Ã¡tadta a hajÃ³t bÃ¡rÃ³ Keller londoni osztrÃ¡k kÃ¶vetnek, minek kÃ¶vetkeztÃ©ben a hajÃ³ csÃ¡szÃ¡ri
kincstÃ¡ri tulajdonnÃ¡ vÃ¡lt. GrÃ³f Domini ezzel Ã¡tmentette bÅ‘rÃ©t a szabadsÃ¡gharc utÃ¡ni idÅ‘re.1854-ben kezdÅ‘dÃ¶tt a
gÅ‘zhajÃ³forgalom a fiumei kikÃ¶tÅ‘ben, az elÅ‘zÅ‘ Ã©vi 33-rÃ³l a kikÃ¶tÅ‘be Ã©rkezÅ‘ gÅ‘zhajÃ³k szÃ¡ma 104-re emelkedett. A
kikÃ¶tÅ‘ben lajstromozott hajÃ³k ebben a korszakban mÃ©g mindig az osztrÃ¡k Ã©s nem a magyar lobogÃ³ alatt hajÃ³ztak. A
magyar tengerhajÃ³zÃ¡s komolyabb mÃ©retÅ± fejlÅ‘dÃ©se a fiumei kikÃ¶tÅ‘vel egyÃ¼tt az 1867 Ã©vi kiegyezÃ©s utÃ¡n kezdÅ
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Az 1871 Ã©vi XIX. tc. intÃ©zkedett a fiumei kikÃ¶tÅ‘ kiÃ©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l: a terveket a Pascal francia mÃ©rnÃ¶k kÃ©szÃ-tette el
kikÃ¶tÅ‘i Ã©pÃ-tkezÃ©si munkÃ¡latokat mÃ¡r 1847-ben elkezdtÃ©k, a nagyobb mÃ©retÅ± vÃ-zÃ©pÃ-tÃ©si munkÃ¡latokra csak
kerÃ¼lt sor. Ennek megfelelÅ‘en a Quarnero keleti szÃ©lÃ©t 150 m hosszÃº rakparttÃ¡ Ã©pÃ-tettÃ©k ki, melynek teljes hossza
vÃ©gÃ¼lis 6 Ã©s 1 / 2 km lett, tÃ¡rhÃ¡zai 13 000 vagon Ã¡ru befogadÃ¡sÃ¡ra voltak alkalmasak, amelyek kÃ¶zÃ¶tt a 61 km
hosszÃº vasÃºti vonal egyidÅ‘ben 6000 vasÃºti kocsit tudott befogadni.A kikÃ¶tÅ‘ nÃ©gy rÃ©szbÅ‘l: a fakikÃ¶tÅ‘bÅ‘l, a kÅ‘olaj kik
a vitorlÃ¡s kikÃ¶tÅ‘bÅ‘l Ã©s a nagy-kikÃ¶tÅ‘bÅ‘l Ã¡llt.A kikÃ¶tÅ‘ kiÃ©pÃ¼lÃ©sÃ©t kÃ¶vetÅ‘ idÅ‘szakban lÃ©tesÃ¼ltek FiumÃ©b
ipartelepek: az Ã¡llami dohÃ¡nygyÃ¡r, a rizshÃ¡ntolÃ³, az olajfinomÃ-tÃ³, a cukor-, kemÃ©nyÃ-tÅ‘- Ã©s papÃ-rgyÃ¡rak, majd a
Whitehead torpedÃ³gyÃ¡r.1866-ban FiumÃ©ban Ã¡llÃ-tottÃ¡k fel a haditengerÃ©szeti akadÃ©miÃ¡t. Ugyanitt mÅ±kÃ¶dÃ¶tt 1774
a kereskedelmi tengerÃ©szeti iskola, majd kÃ©sÅ‘bb kereskedelmi tengerÃ©szeti akadÃ©mia.Mi sem jellemzÅ‘bb a kiegyezÃ©s
korÃ¡nak valÃ³di szellemÃ©re, minthogy az Ãºjonnan felÃ¡llÃ-tott fiumei kereskedelmi tengerÃ©szeti akadÃ©mia igazgatÃ³ja a
kormÃ¡ny bizalmÃ¡bÃ³l ugyanaz a grÃ³f Domini Vince lett, aki a szabadsÃ¡gharc ideje alatt az "Implacabile" honvÃ©dsÃ©gi
hadibrigget Londonban csÃ¡szÃ¡ri kÃ©zre jÃ¡tszotta.Fiume, a kÃ¶zigazgatÃ¡silag magyarnak szÃ¡mÃ-tÃ³ terÃ¼let Ã©s tengerpa
rÃ©sze 1880-ra korszerÅ± kikÃ¶tÅ‘vÃ© Ã©pÃ¼lt. Ekkor, 1881-ben tÃ¶rtÃ©nt az elsÅ‘ kezdemÃ©nyezÅ‘ lÃ©pÃ©s az Adria M. K
TengerhajÃ³zÃ¡si TÃ¡rsasÃ¡g megalakÃ-tÃ¡sÃ¡ra. KÃ¶zel nÃ©gy Ã©vtized alatt a TÃ¡rsasÃ¡g 33 tengeri gÅ‘zÃ¶sbÅ‘l Ã¡llÃ³
kereskedelmi flottÃ¡t hozott lÃ©tre, amely a XX. szÃ¡zad elsÅ‘ Ã©veitÅ‘l a Cunard hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsassÃ¡ggal valÃ³ legszorosabb
egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©se folytÃ¡n, kÃ¼lÃ¶nÃ¶s tekintettel a magyar kivÃ¡ndorlÃ¡si mozgalom nÃ¶vekedÃ©sÃ©re, egyre nagyobb
forgalmat bonyolÃ-tott le Ã©s a tenger- hajÃ³zÃ¡si forgalom egyik legfontosabb tÃ©nyezÅ‘je lett. Az "Adria" tÃ¡rsasÃ¡g forgalmi
szÃ¼ksÃ©gleteinek megfelelÅ‘en Ã©pÃ-tette ki hajÃ³parkjÃ¡t, amely Ã-gy sem tudta fedezni az Ã¼zleti Ã©s forgalmi keresletet,
amelyhez mihamarÃ¡bb idegen hajÃ³stÃ¡rsasÃ¡goktÃ³l is bÃ©rbevett hajÃ³kat kellett igÃ©nybevenni.

Â

Az "Adria" tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat mellett a legszÃ¡mottevÅ‘bb tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalkozÃ¡s a Magyar - HorvÃ¡t Tengeri
GÅ‘zhajÃ³zÃ¡si Rt. volt. Ez a hajÃ³stÃ¡rsasÃ¡g 1892-ben jÃ¶tt lÃ©tre Ã©s mÅ±kÃ¶dÃ©si terÃ¼lete kezdetben az Adria partvidÃ©
keleti rÃ©szÃ©re szorÃ-tkozott. A forgalmi vonalat Ã¡llamsegÃ©ly utÃ¡n kÃ©sÅ‘bb kiterjesztettÃ©k az Adria olaszorszÃ¡gi kikÃ¶t
A hajÃ³tÃ¡rsasÃ¡g tÃ¶bb, de kisebb tonnatartalmÃº hajÃ³kkal lÃ¡tta el a forgalmat.A Magyar TengerhajÃ³zÃ¡si Rt. 1898-ban
alakult meg Ã©s sajÃ¡tossÃ¡ga a MagyarorszÃ¡grÃ³l az Ã¡trakÃ¡sos hajÃ³forgalomnak a Fekete-tenger felÃ© valÃ³
lebonyolÃ-tÃ¡sa volt. Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se elÅ‘tt a tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat vonalait egÃ©szen AusztrÃ¡liÃ¡ig
kiterjesztette. A tÃ¶bbi magyar tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalathoz hasonlÃ³an ez a vÃ¡llalat is kapott a magyar Ã¡llamtÃ³l
Ã¡llamsegÃ©lyt.A kapitalizmus megerÅ‘sÃ¶dÃ©sÃ©nek korszakÃ¡ban - a folyami helyzethez hasonlÃ³an - a kÃ-nÃ¡lkozÃ³
konjunktÃºra lehetÅ‘sÃ©geinek megfelelÅ‘en a magyar tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok is egymÃ¡s utÃ¡n jÃ¶ttek lÃ©tre. Az Ã¡llami
magÃ¡nkÃ©zben levÅ‘ Ã©s mÅ±kÃ¶dÅ‘ tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok teljesÃ-tÅ‘kÃ©pessÃ©geit hajÃ³i szÃ¡ma, valamint tonnatar
hatÃ¡rozta meg.

Nem sokkal az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se elÅ‘tt, 11 magyar tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat 123 hajÃ³ja 235 258 tonna
tartalommal bonyolÃ-totta le a forgalmat Fiume Ã©s mÃ¡s magyar Ã©s egy vagy tÃ¶bb idegen kÃ¼lfÃ¶ldi kikÃ¶tÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt.A
magyar lobogÃ³ alatt hajÃ³zÃ³ hajÃ³k szÃ¡ma vÃ¡llalatonkÃ©nt 1913-ban a kÃ¶vetkezÅ‘ volt:

HajÃ³

Tonna

Adria m. kir. TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

34
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75 442

Atlantica TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

11

43 784

Levente vagy Magyar KeletiTengerhajÃ³zÃ¡si Rt.Â

12

42 157

Orient magyar TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

6

26 405

Magyar HovÃ¡t SzabadhajÃ³zÃ¡si Rt.

6

22 666

Ideficienter TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

2
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3 325

Magyar HorvÃ¡t TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

46

17 433

HorvÃ¡t TengerhajÃ³zÃ¡si Rt.

4

593

Solich J

1

2 531

GrÃ¼nhut Ã©s TÃ¡rsa

1

922

Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kÃ¶vetkezmÃ©nyei folytÃ¡n a magyar kereskedelmi tengerhajÃ³zÃ¡s megszÅ±nt.
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{mospagebreak title=OsztrÃ¡k-Magyar haditengerÃ©szet}

OSZTRÃ•K - MAGYAR HADITENGERÃ‰SZET

A cs. kir. osztrÃ¡k-magyar haditengerÃ©szet a Monarchia vÃ©derejÃ©nek egyik legkÃ¶ltsÃ©gesebb rÃ©szÃ©t kÃ©pezte, amely
szervesen hozzÃ¡tartozott Ausztria-MagyarorszÃ¡g vÃ©gtelensÃ©gig erÅ‘ltetett nagyhatalmi Ã¡llÃ¡sÃ¡hoz Ã©s a szÃ¡zad elejÃ©
hÃ¡rmasszÃ¶vetsÃ©g keretein belÃ¼l egyre nagyobb arÃ¡- nyokat Ã¶ltÅ‘ Ã©s vilÃ¡gviszonylatban is mutatkozÃ³ imperialista
politikÃ¡jÃ¡hoz.Maga a cs. Ã©s kir. haditengerÃ©szet szellemben Ã©s jellegben elÃ©g tÃ¡vol Ã¡llott mindentÅ‘l, ami magyarnak v
mondhatÃ³ Ã©s Ã-gy a Monarchia fegyveres ereje eme nagyraÃ©rtÃ©kelt rÃ©szÃ©nek magyar jellegÃ©t majdnem kizÃ¡rÃ³lag a
os anyagi hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡s adta meg, amely a fenntartÃ¡si kÃ¶ltsÃ©gekbÅ‘l a magyar Ã¡llamot terhelte.A cs. Ã©s kir.
haditengerÃ©szetnÃ©l a legÃ©nysÃ©g kÃ¶zÃ¶tt Ã©s a tisztikarban szolgÃ¡lt bizonyos szÃ¡mÃº magyar, de a magyar szÃ¡rmaz
valÃ³ hivatkozÃ¡s nem lÃ¡tszott ajÃ¡nlatosnak. OsztrÃ¡k volt a hadilobogÃ³, nÃ©met a szolgÃ¡lati nyelv, amelyet a magyar
legÃ©nysÃ©g nagyrÃ©sze Ã©ppen Ãºgy nem Ã©rtett meg, mint az olasz, vagy a cseh, Ã©s ez tisztek Ã©s a legÃ©nysÃ©g kÃ¶
Ã©rintkezÃ©st a vÃ©gtelensÃ©gig megnehezÃ-tette. Annak tehÃ¡t, hogy a flotta hadihajÃ³inak kb. egyharmada, a kÃ¶ltsÃ©gvet
hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡snak megfelelÅ‘en magyar nevet viselt, nem volt jelentÅ‘sÃ©ge.Minthogy a Monarchia sokrÃ©tegÅ± nemzetisÃ©g
Ã¶sszetÃ©tele ÃºgyszÃ³lvÃ¡n kizÃ¡rttÃ¡ tette a flottÃ¡nÃ¡l egy egysÃ©ges, nemzeti szellem kialakulÃ¡sÃ¡t, ezt igyekeztÃ©k pÃ³to
ama bizonyos cs. Ã©s kir haditengerÃ©szeti szellemmel, amely rÃ©szben az 1864 mÃ¡jus 9-i helgolandi, rÃ©szben pedig az
1866 jÃºlius 25-Ã©n lezajlott lissai gyÅ‘zelmes tengeri Ã¼tkÃ¶zetek hagyomÃ¡nyaibÃ³l tÃ¡plÃ¡lkozott.Abban a korszakban,
amelyben megkezdÅ‘dÃ¶tt a korvett (egysoros fedÃ©lzeti Ã¡gyÃºs), a fregatt (a fedÃ©lzeti Ã¡gyÃºsoron kÃ-vÃ¼l egy fedÃ©lzet a
Ã¡gyÃºsor), vagy sorhajÃ³ (fedÃ©lzet alatt 3 Ã¡gyÃºsor), fatestÅ±, vitorlÃ¡s Ã©s hadihajÃ³k pÃ³tlÃ¡sa vastetÅ± Ã©s rÃ©szben m
gÅ‘zgÃ©pes Ã¼zemÅ± hadihajÃ³kkal, ez a fejlÅ‘dÃ©si folyamat a MonarchiÃ¡ban is - nÃ©mi lemaradÃ¡ssal ugyan - pÃ¡rhuzamo
haladt a vilÃ¡g tÃ¶bbi flottÃ¡jÃ¡nak hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si Ã©s hajÃ³gÃ©pÃ©szeti fejlÅ‘dÃ©sÃ©vel.A kÃ©sÅ‘bbi csatahajÃ³ kategÃ³riÃ
legnagyobb pÃ¡ncÃ©lozott hadihajÃ³ nagysÃ¡ga sem haladta meg 6 - 8000 tonnÃ¡t, kb. 80 m hosszÃºsÃ¡ggal, 18 m
szÃ©lessÃ©ggel Ã©s 6 - 8 m merÃ¼lÃ©ssel. A hajÃ³k tÃ¼zÃ©rsÃ©ge a kÃ©t oldalon, tÃ¶bb sorban volt elhelyezve, gÃ©perejÃ
5000 LE kÃ¶zÃ¶tt vÃ¡ltakozott, 140 - 370 mm pÃ¡ncÃ©lvastagsÃ¡ggal. Ezeken a hajÃ³kon a forgÃ³ zÃ¡rt Ã¡gyÃºtornyok
bevezetÃ©se elÅ‘tt a fedÃ©lzeti legnehezebb lÃ¶vegeket nyitott fÃ©ltornyokban (barbettÃ¡kban) helyeztÃ©k el. 1887-ben Ã©pÃ
a haditengerÃ©szet elsÅ‘ forgÃ³ Ã¡gyÃºtornyos csatahajÃ³jÃ¡t. Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sekor a Monarchia haditengerÃ©
4 db 20 000 tonnÃ¡s csatahajÃ³val rendelkezett, amelynek legnehezebb tÃ¼zÃ©rsÃ©ge 12 db 30,5 cm-es, 4 Ã¡gyÃºtoronyban elhelyezett hajÃ³Ã¡gyÃº volt. Ebben a korszakban kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n mÃ¡r lÃ©nyegesen nagyobb, hasonlÃ³ rendeltetÃ©sÅ±
csatahajÃ³k (dreadnought tÃ-pus) kÃ©szÃ¼ltek.A cirkÃ¡lÃ³ hajÃ³k a rÃ©gebbi fregattok feladatÃ¡nak megfelelÅ‘en a tengeri
portyÃ¡zÃ¡s, a kereskedelmi hajÃ³k elleni hÃ¡borÃº cÃ©ljaira Ã©pÃ¼ltek, 200 - 3500 tonnÃ¡s nagysÃ¡gban. KÃ©sÅ‘bb ez a
hajÃ³tÃ-pus, a tengeri hÃ¡borÃº harci feladatainak megfelelÅ‘en erÅ‘sebb pÃ¡ncÃ©lvÃ©dettsÃ©get Ã©s nehezebb lÃ¶vegeket ka
vÃ¡ltozatlan menetsebessÃ©g mellett. A kÃ¶nnyebb tÃ¼zÃ©rsÃ©ggel felfegyverzett kÃ¶nnyÅ± cirkÃ¡lÃ³k legnagyobb
menetsebessÃ©ge a 27 mÃ©rfÃ¶ld volt. Az osztrÃ¡k-magyar flotta 4 teljes korszerÅ± gyorscirkÃ¡lÃ³val rendelkezett.1866-ban
kÃ©szÃ¼lt el a tengeri hÃ¡borÃº Ãºj, fÃ©lelmetes fegyvere, a torpedÃ³, amelyet Whitehead angol mÃ©rnÃ¶k szerkesztett Ã©s L
cs. Ã©s kir. fregattkapitÃ¡ny tÃ¶kÃ©letesÃ-tett. KÃ-sÃ©rlet- kÃ©ppen tÃ¶bbfÃ©le hajÃ³tÃ-pust szereltek fel az Ãºj fegyverrel, s e
menetsebessÃ©g fokozÃ¡sÃ¡ra Ã©s a jÃ¡rmÅ±vek nagysÃ¡gÃ¡nak csÃ¶kkentÃ©sÃ©re vezetett. Ã•gy jÃ¶tt lÃ©tre a torpedÃ³nas
ezutÃ¡n nem sokkal az ezek csoportos tÃ¡madÃ¡sÃ¡nak elhÃ¡rÃ-tÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ torpedÃ³rombolÃ³. A fejlÅ‘dÃ©s tovÃ¡bbi
eredmÃ©nye volt a flottÃ¡t nagyobb tÃ¡volsÃ¡gra kÃ-sÃ©rni tudÃ³, nagyobb mÃ©retÅ±, Ãºgynevezett 'nyÃ-lt-tengeri
torpedÃ³naszÃ¡dok' megszerkesztÃ©se, melyeknek vÃ©gsÅ‘ fokozata a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃºban hasznÃ¡lt 'flottilla vezetÅ‘'
hajÃ³tÃ-pus, rendkÃ-vÃ¼l nagy gyorsasÃ¡ggal Ã©s erÅ‘s tÅ±zÃ©r- sÃ©ggel. A rÃ©gebben Ã©pÃ¼lt torpedÃ³naszÃ¡dok fÅ‘kÃ©
Ã©s partbiztosÃ-tÃ³ szolgÃ¡latra kerÃ¼ltek alkalmazÃ¡sba.A torpedÃ³t a XX. szÃ¡zad elsÅ‘ Ã©veiben bevezetett tengeralattjÃ¡rÃ
naszÃ¡dok alkalmaztÃ¡k. Az osztrÃ¡k-magyar flotta elsÅ‘ tengeralattjÃ¡rÃ³ja, az ' 'U. 1' 1909-ben Ã©pÃ¼lt Ã©s 230, illetve
lemerÃ¼lt Ã¡llapotban 270 tonna volt. A flotta tengeralattjÃ¡rÃ³inak szÃ¡ma 1918-ig elÃ©rte a 27-et.Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº
felbomlasztotta a nemzeti tÃ¶rekvÃ©sek letÃ¶rÃ©sÃ©vel fenntartott OsztrÃ¡k-Magyar MonarchiÃ¡t Ã©s minden intÃ©zmÃ©nnye
egyÃ¼tt megszÅ±nt a cs. Ã©s kir. haditengerÃ©szet is. Ã‰rdekes, de egyÃ¡ltalÃ¡n nem vÃ©letlen, hogy a XX. szÃ¡zad hÃ¡borÃ
a vesztes orszÃ¡gokban fellÃ©pÅ‘ forradalmi megmozdulÃ¡sok Ã©lÃ©n a flottÃ¡k tengerÃ©sz legÃ©nysÃ©ge Ã¡llt. Ã•gy volt ez 1
a cÃ¡ri OroszorszÃ¡gban a 'Patyomkin' cirkÃ¡lÃ³n , a MonarchiÃ¡ban 1918-ban a cattaroi flottafelkelÃ©snÃ©l, vagy a nÃ©met
flottÃ¡nÃ¡l az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº utolsÃ³ idÅ‘szakÃ¡ban, a kieli flotta- felkelÃ©s alkalmÃ¡val. Az a kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny, hogy a fegyv
erÅ‘ elsÅ‘nek a hajÃ³hadaknÃ¡l fordult szembe az imperializmussal, azzal magyarÃ¡zhatÃ³, hogy a haditengerÃ©sz legÃ©nysÃ©
zÃ¶me vasipari szakmunkÃ¡sbÃ³l Ã¡llott, akik a munkÃ¡sosztÃ¡ly legkÃ©pzettebb Ã©s legÃ¶ntudatosabb rÃ©tegÃ©t alkottÃ¡k, a
elsÅ‘kÃ©nt ismertÃ©k fel osztÃ¡lyÃ©rdekÃ¼ket, az imperialista hÃ¡borÃº erkÃ¶lcstelensÃ©gÃ©t Ã©s az ezt elÅ‘idÃ©zÅ‘ uralkod
felelÅ‘ssÃ©gÃ©t.BÃ¡r a monarchia katonai Ã©s polgÃ¡ri Ã¶sszeomlÃ¡sa a cattaroi flottafelkelÃ©s utÃ¡n csak hÃ³napokkal kÃ©sÅ
kÃ¶vetkezett be, a cs. Ã©s kir. flotta Ã¼tÅ‘kÃ©pessÃ©gÃ©nek megsemmisÃ¼lÃ©se mÃ©gis a levert flottafelkelÃ©sek kÃ¶vetk
volt. Az Ã¶sszeomlÃ¡s utÃ¡n a flotta hajÃ³it a gyÅ‘ztes hatalmak Anglia, FranciaorszÃ¡g, OlaszorszÃ¡g, GÃ¶rÃ¶gorszÃ¡g,
JugoszlÃ¡via Ã©s PortugÃ¡lia kÃ¶zÃ¶tt felosztottÃ¡k.
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Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº utÃ¡n mÃ¡r az ellenforradalmi kormÃ¡nyzat uralomrajutÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en nem sokkal, de mÃ©ginkÃ¡bb
Ãºgynevezett konszolidÃ¡ciÃ³ periÃ³dusÃ¡ban, az ezzel jÃ¡rÃ³ Ã¡tmeneti fellendÃ¼lÃ©s idÅ‘szakÃ¡ban a tengerpart felÃ© irÃ¡nyu
kivitel szÃ¼ksÃ©gessÃ©ge csakhamar mutatkozott. MegoldÃ¡sa - egyÃ©b lehetÅ‘sÃ©g hiÃ¡nyÃ¡ban - a kombinÃ¡lt szÃ¡llÃ-tÃ¡s
ami annyit jelentett, hogy a magyar termÃ©nyeket, vagy iparcikkeket vasÃºton szÃ¡llÃ-tottÃ¡k a Fekete-tengeri, adriai, vagy
mÃ¡s tengeri kikÃ¶tÅ‘kbe, ahol a szÃ¡llÃ-tmÃ¡nyt magyar vagy lobogÃ³ alatt kÃ¶zlekedÅ‘ tengeri hajÃ³kba raktÃ¡k Ã¡t.Az
elÅ‘zÅ‘ekben ismertettet, elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº elÅ‘tti magyar kereskedelmi hajÃ³Ã¡llomÃ¡nybÃ³l magyar kÃ©zben nem maradt
semmi. Azok az egykori magyar tengeri kereskedelmi hajÃ³k, amelyek a hÃ¡borÃºs pusztulÃ¡st tÃºlÃ©ltÃ©k, legnagyobbrÃ©szt
olasz kÃ©zbe kerÃ¼ltek. MÃ¡s tengeri hatalom nem is igÃ©nyelt a maga szÃ¡mÃ¡ra a mÃ¡r a hÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sekor is elavult
hajÃ³kbÃ³l, melyeknek legtÃ¶bbje mÃ¡r legfeljebb csak partmenti hajÃ³zÃ¡sra volt alkalmas. Amint errÅ‘l az elÅ‘zÅ‘ekben mÃ¡r
szÃ³ volt, a dunai magyar hajÃ³park felosztÃ¡sÃ¡hoz tÃ¶bb nem Dunamenti imperialista nagyhatalom is rÃ©szt igÃ©nyelt a
maga szÃ¡mÃ¡ra.AzutÃ¡n a megrÃ¡zkÃ³dtatÃ¡s utÃ¡n, amelyet az elsÅ‘ imperialista vilÃ¡ghÃ¡borÃº Ã©s az azt kÃ¶vetÅ‘
bÃ©keszerzÅ‘dÃ©sek okoztak, kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l az volt a lÃ¡tszat, hogy az Ãºj hatÃ¡rai kÃ¶zÃ¶tt a tengertÅ‘l elvÃ¡gott Magyar
tengerhajÃ³zÃ¡si lehetÅ‘sÃ©gei egyszer s mindenkorra megszÅ±ntek. Az esemÃ©nyek, sokkal rÃ¶videbb idÅ‘ alatt, mint azt
gondolni lehetett volna, mÃ¡skÃ©nt alakultak.Az Ã©rdekessÃ©g kedvÃ©Ã©rt megemlÃ-tjÃ¼k, hogy a magyar tengerhajÃ³zÃ¡s
ujjÃ¡szervezÃ©sÃ©ben kezdemÃ©nyezÅ‘ volt a magyar vÃ¶rÃ¶s dunai flottilla egykori matrÃ³za Lehel JenÅ‘, aki a
TanÃ¡cskÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g bukÃ¡sa utÃ¡n OlaszorszÃ¡gba emigrÃ¡lt Ã©s kivÃ¡lÃ³ szervezÅ‘ kÃ©pessÃ©gÃ©vel megindÃ-totta a m
kereskedelmi tengerÃ©szet ÃºjbÃ³li lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t. NevÃ©vel kÃ©sÅ‘bb, mint a magyar HajÃ³zÃ¡si Rt. Budapesten bejegyeze
tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat egyik tulajdonosÃ¡val talÃ¡lkoztunk.Az Ãºjonnan megalakult magyar kereskedelmi tengerhajÃ³zÃ¡s
hajÃ³inak csekÃ©ly szÃ¡ma miatt nem tudott Ã¡llandÃ³ Ãºtvonalakra vonalhajÃ³zÃ¡si jÃ¡ratokat indÃ-tani. Minden hajÃ³
esetenkÃ©nt oda indult Ãºtba, ahova az Ã¼zletszerzÃ©ssel foglalkozÃ³ parti Ã¼gynÃ¶ksÃ©gek, esetleg ezzel megbÃ-zott idege
Ã¼gynÃ¶ksÃ©gek egy-egy hajÃ³rakomÃ¡ny fuvart alkalomszerÅ±en lekÃ¶tÃ¶ttek. MenetrendszerÅ± jÃ¡ratokra inkÃ¡bb csak
kÃ©sÅ‘bb, a Duna-tengerhajÃ³zÃ¡s bevezetÃ©se Ã©s kiterjesztÃ©se utÃ¡n kerÃ¼lt sor.Az Ãºjonnan megindulÃ³ magyar
tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok egyrÃ©sze mÃ¡r az elsÅ‘ vilÃ¡g- hÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sÃ©t megelÅ‘zÅ‘ korszakban megvolt. Ez az Ã¼
vÃ¡llalkozÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l azÃ©rt is elÅ‘nyÃ¶s volt, mert mÃ¡r ismert nevÅ± hajÃ³stÃ¡rsasÃ¡g ÃºjbÃ³li megindulÃ¡sa minden
bizalmatlansÃ¡got, amely rendszerint minden Ãºj hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalattal szemben mutatkozik, eloszlatott. MÃ¡r 1920-ban,
tehÃ¡t az ellenforradalmi korszak berendezkedÃ©sÃ©nek elsÅ‘ Ã©veiben megkezdte mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t a volt magyar 'Atlantica'
tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat. Az Ãºjonnan megalakÃ-tott tengerhajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡g az 'Ã“ceÃ¡nia' nevet vette fel Ã©s nÃ©hÃ¡ny,
magyar lobogÃ³ alatt kÃ¶zlekedÅ‘ hajÃ³val rendelkezett. A vÃ¡llalkozÃ¡st a kÃ¶zismert a kÃ¶zismert Harrimann amerikai
politikussal az Ã©len, szintÃ©n amerikai tÅ‘kÃ©s csoport finanszÃ-rozta. KÃ©sÅ‘bb a magyarorszÃ¡gi kedvezÅ‘tlen nemzetgazd
helyzet Ã©s a szÃ¡llÃ-tÃ¡si forgalmi Ã¼zletmenet ellanyhulÃ¡sa miatt az amerikai tÅ‘kÃ©sek visszalÃ©ptek, az 'Ã“ceÃ¡nia'
tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalat megszÅ±nt Ã©s hajÃ³it eladtÃ¡k.Az Ãºjonnan megalakulÃ³ magyar tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok kÃ¶zÃ©
tartozott a szintÃ©n mÃ©g az elsÅ‘ vilÃ¡g hÃ¡borÃº elÅ‘tti korszakbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ 'Levante' hajÃ³stÃ¡rsasÃ¡g. Ez az akkori
kapitalista termelÃ©si Ã©s gazdÃ¡lkodÃ¡si viszonyoknak megfelelÅ‘en a budapesti Hitelbank tÅ‘keÃ©rdekeltsÃ©gÃ©hez tartozo
Ã©s egyetlen hajÃ³ja a 'HonvÃ©d' gÅ‘zÃ¶s volt. Minthogy az Ã¼zleti forgalom nagyobb arÃ¡nyÃº kiÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©
megfelelÅ‘ tÅ‘ke nem Ã¡llott rendelkezÃ©sre, a harmincas Ã©vek kÃ¶zepÃ©n a hajÃ³t el kellett adni a lussinpicolÃ³i Martinovics
tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatnak, amely a tovÃ¡bbi Ã©vekben a hajÃ³t rendkÃ-vÃ¼l eredmÃ©nyesen tudta felhasznÃ¡lni.1928-ban a
magyar kereskedelmi tengerÃ©szet kifejlÅ‘dÃ©sÃ©t szorosan Ã©rintÅ‘ terv merÃ¼lt fel. Ebben az Ã©vben ugyanis a magyar
honvÃ©dsÃ©g a GrÃ¶hnke hamburgi hajÃ³zÃ¡si Ã¼gynÃ¶ksÃ©gtÅ‘l megvÃ¡sÃ¡rolta a 'Liselotte' tengeri aknakeresÅ‘ hajÃ³t, am
a nÃ©met haditengerÃ©szet kiselej- tezett Ã©s amelyet magyar rÃ©szrÅ‘l a DunÃ¡n aknakeresÅ‘ hajÃ³kÃ©nt akartÃ¡k felhasznÃ
A166 tonnÃ¡s hajÃ³ 2 mÃ©teres merÃ¼lÃ©se mellett sem akna-, sem pedig egyÃ©b dunai cÃ©lokra nem volt alkalmas, tehÃ¡t
megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡t semmi sem indokolta. Ezt kÃ¶vetÅ‘en a GrÃ¶hnke cÃ©g tovÃ¡bbi ajÃ¡nlatot tett egy hasonlÃ³, de sokkal
nagyobb mÃ©retÅ±, 600 tonnÃ¡s egykori aknarakÃ³ megvÃ©te- lÃ©re. FelmerÃ¼lt a hajÃ³nak egy teljesen mÃ¡s, rendkÃ-vÃ¼l
helyes tengeri felhasznÃ¡lÃ¡si lehetÅ‘sÃ©ge. Az Ãºj, Ã©s minden vonatkozÃ¡sban gyakorlatiasnak mondhatÃ³ gondolat egy
'kiÃ¡llÃ-tÃ¡si hajÃ³' lÃ©trehozÃ¡sa volt. Maga az Ã¶tlet nem volt teljesen Ãºj, mert olasz Ã©s angol lobogÃ³ alatt hasonlÃ³
rendeltetÃ©sÅ± hajÃ³k mÃ¡r jÃ¡rtÃ¡k a kikÃ¶tÅ‘ket. A tervezett Ã¡talakÃ-tÃ¡s utÃ¡n erre a cÃ©lra alkalmassÃ¡ tett magyar kiÃ¡llÃ
hajÃ³ a FÃ¶ldkÃ¶zi tengeri olasz, francia, spanyol, balkÃ¡ni Ã©s Ã©szak-afrikai kikÃ¶tÅ‘in kÃ-vÃ¼l nÃ©met Ã©s skandinÃ¡v kikÃ
kÃ¶zÃ¶tt hajÃ³zott volna. A kiÃ¡llÃ-tÃ¡si cÃ©lokra megfelelÅ‘en Ã¡talakÃ-tott hajÃ³n bemutattÃ¡k volna a magyar iparcikkeket,
mezÅ‘gazdasÃ¡gi termÃ©keket, bort Ã©s mindenfÃ©le egyÃ©b magyar gyÃ¡rtmÃ¡nyt. A hajÃ³n mÅ±kÃ¶dÃ¶tt volna egy bankkirendeltsÃ©g, amely a megfelelÅ‘ propagandÃ¡val kiÃ¡llÃ-tott Ã¡rukra a megrendelÃ©seket a helyszÃ-nen felvette volna. A
hajÃ³val kapcsolatos Ã¼gyek intÃ©zÃ©sÃ©ben rÃ©szt vett volna a NemzetkÃ¶zi VÃ¡sÃ¡r Iroda, valamint a magyar Kereskedelm
Ã©s Iparkamara. A hajÃ³ szemÃ©lyzetÃ©t kÃ©pezÅ‘ legÃ©nysÃ©get Ã©s tiszteket a honvÃ©d folyamierÅ‘k vezÃ©nyeltÃ©k vol
kikÃ©pezÃ©si, mind Ã¶nkÃ¶ltsÃ©gcsÃ¶kkentÃ©si szempontbÃ³l rendkÃ-vÃ¼l elÅ‘nyÃ¶snek lÃ¡tszott. A hajÃ³ eladÃ¡si Ã¡rÃ¡t a
hajÃ³zÃ¡si iroda 27 500 fontsterling Ã¶sszegben hatÃ¡rozta meg, amely Ã¶sszeget hÃ¡rom Ã©v alatt, egyszer 50 Ã©s kÃ©tszer
25%-os rÃ©szletekben kellett volna kifizetni. A terv szerint a hajÃ³ 'HungÃ¡ria' elnevezÃ©st kapott volna, Ã¼zemkÃ¶ltsÃ©geit
havi 20-25000 pengÅ‘ben irÃ¡nyoztÃ¡k elÅ‘.A nemzetisÃ©gi szempontbÃ³l rendkÃ-vÃ¼l gyakorlatias Ã©s cÃ©lszerÅ± terv az 19
1933 Ã©vi vilÃ¡ggazdasÃ¡gi vÃ¡lsÃ¡g kÃ¶vetkeztÃ©ben nem valÃ³sult meg.A magyar tengeri kereskedelmi hajÃ³zÃ¡s fejlÅ‘dÃ©s
Ã©letkÃ©pessÃ©gÃ©t akartÃ¡k biztosÃ-tani az 1934. Ã‰vi IV. tc.-vel. A tÃ¶rvÃ©ny mentesÃ-tÃ©sÃ©t biztosÃ-tott a magyar ten
vÃ¡llalatoknak mind a kereseti-, mind a tÃ¡rsulati Ã©s vagyonadÃ³ szempontjÃ¡bÃ³l. KÃ¶telezte a tÃ¶rvÃ©ny a tengerhajÃ³zÃ¡si
vÃ¡llalatokat arra is, hogy szemÃ©lyzeti felvÃ©telkor a magyar Ã¡llampolgÃ¡rokat elÅ‘nyben rÃ©szesÃ-tse, nemkÃ¼lÃ¶nben azo
is, akik a hajÃ³zÃ¡ssal Ã¶sszefÃ¼ggÅ‘ szakkÃ©pzettsÃ©ggel rendelkeznek, mint a volt haditengerÃ©szeket Ã©s
folyamÅ‘rÃ¶ket.TÃ¡mogatta a magyar Ã¡llam a tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatokat a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sben, valamint a tengeri kikÃ¶tÅ‘k
vezetÅ‘ vasÃºti vonalakon a fuvardÃ-jak Ã¶nkÃ¶ltsÃ©ges elszÃ¡molÃ¡sÃ¡ban is.Ugyanakkor a tengerhajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡gok
engedÃ©lyt kaptak az Ãºjonnan kÃ©szÃ-tendÅ‘ hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©si kÃ¶ltsÃ©geinek Ã¡llami elÅ‘leg alapjÃ¡n 30 Ã©vi rÃ©szletekb
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tÃ¶rlesztÃ©sÃ©re.A magyar tengerhajÃ³zÃ¡s a sÃºlyosbodÃ³ vilÃ¡gpolitikai helyzetben egyre lassabban, de valamit mÃ©gis
fejlÅ‘dÃ¶tt. Az 1940 augusztus 1-Ã©n kiadott hajÃ³jegyzÃ©k a kÃ¶vetkezÅ‘ hajÃ³k regisz- trÃ¡lÃ¡sÃ¡t tartalmazta.

'SZENT GELLÃ‰RT

'Ã©pÃ¼lt 1916-ban,

5800 tonnÃ¡s.

Tulajdonosai: Magyar HajÃ³zÃ¡si Rt. Budapest, A Lehel CaracasConstant Ld. CardiffM. Ballestero, Genova

'TURUL'

- Ã©pÃ¼lt 1920-ban,
- 4000 tonnÃ¡s.
- Tulajdonos: B. Burger Genova, kÃ©sÅ‘bb London (ez alatt a nÃ©v alatt Budapesten bejegyezve)

'KELET'

- Ã‰pÃ¼lt 1912-ben,
- 7600 tonnÃ¡s.
- Tulajdonos: 'Neptun' TengerhajÃ³zÃ¡si Rt. Budapest

'NYUGAT'

- Ã‰pÃ¼lt 1912-ben,
- 7600 tonnÃ¡s.
- Tulajdonos: B. Bufger London, Anglo - Swiss ShippingCo, London.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 3 March, 2021, 15:30

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

'CSIKÃ“S'

- Ã‰pÃ¼lt 1912-ben,
- 7600 tonnÃ¡s.

'CSÃ•RDA'

- Ã‰pÃ¼lt 1912-ben,
- 6400 tonnÃ¡s.
- Tulajdonosai: Angol - Magyar HajÃ³zÃ¡si Rt. Budapest, Vincent Graggs, Georges Graggs, 4. Lloyd's Avenue,London.

RendkÃ-vÃ¼l Ã©rdekesek a hajÃ³jegyzÃ©kben felsorolt hajÃ³khoz fÅ±zÃ¶tt megjegyzÃ©sek. EzekbÅ‘l megtudjuk, hogy minden
hajÃ³, teljes egÃ©szÃ©ben idegen tÅ‘ke Ã©s idegen tulajdont kÃ©pez. TovÃ¡bbi, nem kevÃ©sbÃ© Ã©rdekes megÃ¡llapÃ-tÃ¡s s
jegyzÃ©kben szereplÅ‘ valamennyi hajÃ³ a magyar lobogÃ³t viselve a tÃ¶rvÃ©nyben biztosÃ-tott elÅ‘nyÃ¶ket Ã©lvezte, melynek
ellenÃ©re is a hajÃ³k Ã¶sszes tevÃ©kenysÃ©ge Ã©s alkalmazÃ¡sa nem Ã¡llt kizÃ¡rÃ³lag a magyar gazdasÃ¡gi Ã©let szolgÃ¡latÃ
Ã©s nem volt kÃ¶telezve arra sem, hogy a befolyÃ³ idegen valuta teljes kÃ©szletÃ©t Ã¡tadja a magyar Ã¡llamnak.A magyar
Ã¡llamot a felsorolt, igen nagy jelentÅ‘sÃ©gÅ± kedvezmÃ©nyek megadÃ¡sÃ¡val az a cÃ©l vezette, hogy fenn tudja tartani a
magyar tengeri hajÃ³forgalmat Ã©s Ã©rdekÃ©vÃ© tegye az idegen tÅ‘kÃ©nek a magyar hajÃ³zÃ¡s fejlesztÃ©sÃ©t, tÃ¡mogatÃ¡s
ezirÃ¡nyÃº Ã©rdeklÅ‘dÃ©st. Ugyanakkor a magyar Ã¡llam ezen az Ãºton biztosÃ-tani tudta a tengerÃ©szutÃ¡npÃ³tlÃ¡s nevelÃ©s
is.Mindezen kÃ-vÃ¼l a tÃ¶rvÃ©ny szerint biztosÃ-tva volt a magyar Ã¡llamnak az a joga, hogy a magyar rendeltetÃ©sÅ± Ã¡ruk
szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt nem idegen valutÃ¡ban, hanem pengÅ‘ben fizethesse a fuvardÃ-jakat, viszont a hajÃ³k a sajÃ¡t befolyt
valutÃ¡juk rÃ©szbeni rendelkezÃ©sre bocsÃ¡tÃ¡sa Ã¡ltal kÃ¶telezve voltak biztosÃ-tani az idegen valutÃ¡t olyan mÃ©rtÃ©kben,
magyar Ã¡rut szÃ¡llÃ-tÃ³ idegen hajÃ³k fuvartÃ©teleinek megfelelt.MikÃ¶zben Ãºgy lÃ¡tszott, hogy az idÃ©zet tÃ¶rvÃ©ny megjel
cÃ©ljÃ¡t, az idegen tÅ‘ke a magyar tengerhajÃ³zÃ¡s tovÃ¡bbi fejlesztÃ©se Ã©rdekÃ©ben a magyar kormÃ¡nyzat Ãºjabb
tÃ¶rvÃ©nyhozÃ¡si intÃ©zkedÃ©seket kÃ-sÃ©relt meg. Ennek eredmÃ©nye volt a szintÃ©n 1934 Ã©vben kiadott XIX. tÃ¶rvÃ©n
magyar kereskedelmi tengerÃ©szet hajÃ³i szemÃ©lyzetÃ©nek szolgÃ¡lati jogÃ¡llÃ¡sÃ¡t szabÃ¡lyoz- ta. Az ezzel kapcsolatos
tÃ¶rvÃ©nyes rendelkezÃ©sek kiadÃ¡sa annÃ¡l is inkÃ¡bb indokolt volt, mert addig az idÅ‘pontig, ameddig a magyar
kereskedelmi tengerÃ©szet fennÃ¡llott, a tengerhajÃ³zÃ¡shoz tartozÃ³ szemÃ©lyi elÅ‘Ã-rÃ¡sok mÃ©g mindig a MÃ¡ria TerÃ©zia
korbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ 'Editto Politico de Navigatione' cÃ-m alatt e tÃ¡rgyban 1774 Ã¡prilis 25-Ã©n kiadott jogszabÃ¡lyokban
voltak lefektetve. Az 1934. Ã©vi XIX. tÃ¶rvÃ©nycikk 1.Â§-a kimondta, hogy 'a magyar tengeri hajÃ³k szemÃ©ly- zetÃ©nek legfÅ
kÃ¶telessÃ©ge, becsÃ¼letet szerezni mindenÃ¼tt a magyar tengeri lobogÃ³nak'. A jÃ³hangzÃ¡sÃº megÃ¡llapÃ-tÃ¡s
helytÃ¡llÃ³sÃ¡gÃ¡t a tovÃ¡bbiakban - sajnÃ¡latos mÃ³don - lÃ¡tni fogjuk. A magyar kereskedelmi tengerÃ©szet lobogÃ³jÃ¡nak
emlegetett becsÃ¼letÃ©vel sorozatosan visszaÃ©ltek.A tÃ¶rvÃ©ny behatÃ³an szabÃ¡lyozta a hajÃ³szemÃ©lyzet magatartÃ¡sÃ¡
tengeri veszÃ©ly esetÃ©n, kÃ¼lÃ¶nÃ¶s tekintettel a segÃ©ly nyÃºjtÃ¡sra Ã©s a mentÃ©si munkÃ¡latokra. KÃ¼lÃ¶n szabÃ¡lyoz
tÃ¶rvÃ©ny a hajÃ³parancsnok kÃ¼lÃ¶nleges kÃ¶telessÃ©gÃ©t, tekintettel a hajÃ³ rendjÃ©re, a kÃ¼lfÃ¶ldi tartÃ³zkodÃ¡s idejÃ©
valamint a hajÃ³szemÃ©lyzet rendjÃ©nek Ã©s fegyelmÃ©nek fenntartÃ¡sÃ¡ra. A hajÃ³parancsnok kÃ¼lÃ¶nÃ¶s kÃ¶telessÃ©gÃ
tÃ¶rvÃ©ny 73.Â§-a, hogy ha a hajÃ³ kikÃ¶tÅ‘be Ã©rkezik, vagy onnan indul, a hajÃ³t szemÃ©lyesen kell vezetnie. A
hajÃ³parancsnok kÃ¶telessÃ©ge a hajÃ³naplÃ³k Ã©s egyÃ©b hajÃ³okmÃ¡nyok szabÃ¡lyszerÅ± vezetÃ©se Ã©s ezeknek szÃ¼k
esetÃ©n a rÃ©vhatÃ³sÃ¡gok rendelkezÃ©sÃ©re bocsÃ¡tani. A tÃ¶rvÃ©ny szabÃ¡lyozta a hajÃ³parancsnok jogkÃ¶rÃ©t, a hajÃ³
tulajdonosÃ¡val szemben fennÃ¡llÃ³ elszÃ¡molÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©t. Ã‰rdekes, hogy a tÃ¶rvÃ©ny 32.Â§-a elÅ‘Ã-rja, hogy a
hajÃ³parancsnoknak a tisztikar tagjaibÃ³l Ã©s a hajÃ³szemÃ©lyzet mÃ¡s, tapasztalt tagjaibÃ³l hajÃ³tanÃ¡csot kell alakÃ-tania,
amelynek vÃ©lemÃ©nye azonban nem jelentett kÃ¶telezettsÃ©get a hajÃ³- parancsnok szÃ¡mÃ¡ra.A tÃ¶rvÃ©ny II. fejezete
bÃ¼ntetÅ‘ rendelkezÃ©seket tartalmazott a hajÃ³szolgÃ¡latbÃ³l valÃ³ megszÃ¶kÃ©s, csempÃ©szÃ©s, a szolgÃ¡lat alÃ³l valÃ³
szÃ¡ndÃ©kos elmaradÃ¡s Ã©s a kÃ¶teles jelentÃ©s elmulasztÃ¡sa esetÃ©re.KÃ¼lÃ¶n szabÃ¡lyoztÃ¡k a hajÃ³ megfelelÅ‘ Ã©lelm
ellÃ¡tÃ¡sÃ¡t, a hajÃ³ veszÃ©lyeztetÅ‘ veszÃ©lyes anyagok szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak tilalmÃ¡t, egyÃ©b tengeri kihÃ¡gÃ¡sokat Ã©s tenge
bÅ±ntetteket, valamint a hajÃ³szemÃ©lyzet vÃ©tsÃ©geit.A tÃ¶rvÃ©ny minden rendkÃ-vÃ¼li mÅ±kÃ¶dÃ©s elbÃ-rÃ¡sÃ¡t, kitÃ¼n
Ã©s jutalmazÃ¡sok adomÃ¡nyozÃ¡sÃ¡t a kereskedelmi miniszter hatÃ¡skÃ¶rÃ©be utalta.A hajÃ³jegyzÃ©kben szereplÅ‘ magyar
hajÃ³k a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se elÅ‘tt a vilÃ¡g Ã¶sszes tengerin hajÃ³ztak. Egy hajÃ³menetre legalÃ¡bb 30 napot
szÃ¡mÃ-tva, a felmerÃ¼lÅ‘ Ã¶nkÃ¶ltsÃ©gekre 16 - 20 000 dollÃ¡rt szÃ¡mÃ-tottak.Megvolt a hajÃ³k lehetÅ‘sÃ©ge arra is, hogy az
egyes utak, fuvarkÃ¶ltsÃ©geit az akkori magyar valutÃ¡ban (pengÅ‘ben) szÃ¡mÃ-tsÃ¡k, ami utankÃ©nt 150 - 300 000 pengÅ‘
kÃ¶zÃ¶tt vÃ¡ltakozott Ã©s az orszÃ¡goknak igen nagy valutamegtakarÃ-tÃ¡st jelentett. A tovÃ¡bbi elkÃ©pzelÃ©sek szerint az
idegen tÅ‘kÃ©seknek Ã©rdemesnek lÃ¡tszott a hozzÃ¡juk befolyÃ³ valutamennyisÃ©geket a hajÃ³Ã¡llomÃ¡ny tovÃ¡bbfejlesztÃ©s
fordÃ-tani, ami vÃ©gsÅ‘ eredmÃ©nyben a magyar tengerhajÃ³zÃ¡s nagymÃ©retÅ± tovÃ¡bbfejlesztÃ©sÃ©t jelentette volna. KÃ©
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kÃ-vÃ¼l az volt a lÃ¡tszat, hogy a nagytÅ‘kÃ©sek szÃ¡mÃ¡ra a tengerhajÃ³zÃ¡s, mint Ã¼zleti vÃ¡llalkozÃ¡s minden egyÃ©b ipari
vagy kereskedelmi befektetÃ©ssel szemben a legnagyobb hasznot hozhatja. Mindez tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt abban is
megnyilvÃ¡nult, hogy a fejlesztÃ©s sorÃ¡n Ãºjonnan Ã©pÃ-tett hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©si kÃ¶ltsÃ©ge 6 - 8 Ã©v alatt amortizÃ¡lÃ³dott, a
idÅ‘szak utÃ¡n a hajÃ³ mÃ©g mindig 75%-os Ã©rtÃ©ket kÃ©pviselt Ã©s legalÃ¡bb mÃ©g tovÃ¡bbi 10 Ã©vi felhasznÃ¡lÃ¡si lehet
minden kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt szÃ¡mÃ-tani lehetett.A tengerhajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalkozÃ¡sok kedvezÅ‘ Ã¼zleti lehetÅ‘sÃ©gÃ©he
lehetet szÃ¡mÃ-tani azt is, hogy a hajÃ³ Ã¼zemkÃ¶ltsÃ©ge a forgalombaÃ¡llÃ-tÃ¡s elsÅ‘ napjÃ¡t kÃ¶vetÅ‘ 30 Ã©vig alig vÃ¡ltozo
szabad hajÃ³zÃ¡si forgalomban rÃ©sztvevÅ‘ tengeri hajÃ³k Ã©vente kb. 250 Ã¼zemnapot tudtak teljesÃ-teni.Nemcsak a
magyar folyami, hanem a folyam-tengeri, valamint a tengerhajÃ³zÃ¡s pÃ¡rhuzamos fejlÅ‘dÃ©sÃ©nek kÃ©pÃ©t adja Budapest, m
Duna-tengeri kikÃ¶tÅ‘vÃ¡ros hajÃ³zÃ¡si szempontbÃ³l legnagyobb jelentÅ‘sÃ©gÅ± tÃ©nyezÅ‘je, a csepeli kikÃ¶tÅ‘. Ã‰vtizedekr
visszanyÃºlÃ³ tervezgetÃ©sek utÃ¡n a Csepeli VÃ¡mmentes KikÃ¶tÅ‘t 1926-ban adtÃ¡k Ã¡t a forgalomnak. A lÃ©tesÃ-tmÃ©ny 19
Ã©vtÅ‘l mÃ¡r a Duna-tengerhajÃ³zÃ¡s kÃ¶vetelmÃ©nyeinek megfelelÅ‘en mint Nemzeti Ã©s SzabadkikÃ¶tÅ‘ mÅ±kÃ¶dÃ¶tt, ame
vÃ¡mmentes kikÃ¶tÅ‘vel egÃ©szÃ-tettek ki. 1940-ben alakult Ã¡t a csepeli kikÃ¶tÅ‘ 'Nemzeti SzabadkikÃ¶tÅ‘ Ã©s TengerhajÃ³zÃ
VÃ¡llalat'-tÃ¡, amelynek hatÃ¡skÃ¶re a kÃ¼lfÃ¶ldi tengeri kikÃ¶tÅ‘kbÅ‘l kiindulva tervezett magyar tengeri hajÃ³kra is
kiterjedt.Ugyaneddig az idÅ‘pontig kialakult a magyar folyami Ã©s tengeri hajÃ³zÃ¡si vÃ¡llalatok elvÃ¡lasztott Ã¼zleti
hatÃ¡skÃ¶re is. Ennek megfelelÅ‘ena MFTR mÅ±kÃ¶dÃ©si terÃ¼lete: a Duna teljes hossza; a DETERT mÅ±kÃ¶dÃ©si terÃ¼let
Budapest - Alexandria - Cap Matapan vonal, valamint a Fekete- Ã©s a FÃ¶ldkÃ¶zi- tenger kÃ¶zÃ¶tt; a Nemzeti Szabad
KikÃ¶tÅ‘ Ã©s TengerÃ©szeti VÃ¡llalatÃ© Ã‰szak-EurÃ³pa - DÃ©l-Amerika Ã©s a tovÃ¡bbi afrikai kikÃ¶tÅ‘k voltak.Mint azt mÃ¡r
elÅ‘zÅ‘ekben emlÃ-tettÃ¼k, a Csepeli VÃ¡mmentes KikÃ¶tÅ‘, a Nemzeti SzabadkikÃ¶tÅ‘ Ã©s a TengerhajÃ³zÃ¡si VÃ¡llalat, majd
Magyar Duna-tengerhajÃ³zÃ¡slÃ©trehozÃ¡sÃ¡ban, valamint a hÃ¡borÃº utÃ¡ni tovÃ¡bbfejlesztÃ©si tervek kidolgozÃ¡sÃ¡ban veze
szerep jutott Bornemisza FÃ©lix tengerÃ©szkapitÃ¡nynak. Nemcsak a DETERT rendkÃ-vÃ¼l jÃ³l bevÃ¡lt vÃ¡llalkozÃ¡sÃ¡t hozta
lÃ©tre, hanem megtette a szÃ¼ksÃ©gesnek tartott elÅ‘kÃ©szÃ¼leteket a hÃ¡borÃº utÃ¡ni Budapest - Ã³ceÃ¡ni tengeri forgalom
elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re is, megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± Ã©s teljesÃ-tmÃ©nyÅ± hajÃ³k biztosÃ-tÃ¡sÃ¡val.A Nemzeti SzabadkikÃ¶tÅ‘ Ã©
TengerhajÃ³zÃ¡si VÃ¡llalat Ã¼zleti alapgondolata a tengeri hajÃ³forgalomi Ã¡ruszÃ¡llÃ-tÃ¡si rendszer BrazÃ-lia Ã©s ArgentÃ-na
felÃ© valÃ³ kiÃ©pÃ-tÃ©se volt. Ehhez megterveztÃ©k a 2300 tonnÃ¡s Duna-Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³ hajÃ³kat Ã©s a szÃ¼ksÃ©ges nyers
biztosÃ-tÃ¡sa mellett megindult a Ganz - Danubius hajÃ³gyÃ¡rban Ã©pÃ-tÃ©sÃ¼k is.A tervezett hajÃ³zÃ¡si vonal Ã¼zletforgalm
alapja az volt, hogy Ã¡llandÃ³sÃ-tani lehetett a Ganz Vagon Ã©s GÃ©pgyÃ¡r Ã¡ltal BrazÃ-lia sorozatban gyÃ¡rtott vasÃºti kocsik
szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t a rendeltetÃ©si helyÃ©re. Ugyanakkor a brazÃ-liai kÃ¡vÃ©Ã¼ltetvÃ©nyesek vezetÅ‘sÃ©ge azt tervezte, hogy Au
BulgÃ¡ria, LengyelorszÃ¡g, RomÃ¡nia Ã©s JugoszlÃ¡via rÃ©szÃ©re kÃ¡vÃ©elosztÃ³ kÃ¶zponti raktÃ¡rÃ¡t Buda- pesten rendezi b
ahova a kÃ¡vÃ©t ugyanazok a 2300 tonnÃ¡s hajÃ³k szÃ¡llÃ-tottÃ¡k volna Ã¡t az Atlanti-Ã³ceÃ¡non Ã©s a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren,
amelyek a magyar vasÃºti kocsikat BrazÃ-liÃ¡ba vittÃ©k.Az elÅ‘zetes szÃ¡mvetÃ©s szerint a 2300 tonnÃ¡s hajÃ³ egy Budapest Buenos Aires kÃ¶zÃ¶tti Ãºtja alatt 6 vasÃºti kocsit tudott volna szÃ¡llÃ-tani. A szÃ¡llÃ-tÃ¡si fuvardÃ-j kocsinkÃ©nt 15 000 pengÅ‘
volna. EzenkÃ-vÃ¼l BrazÃ-liÃ¡ban minden hajÃ³ra tovÃ¡bbi 1200 tonna darabÃ¡rut Ã©s 50 vagon fÃ¡t lehetett volna berakni Ã©s
rendeltetÃ©si helyÃ©re szÃ¡llÃ-tani. A tervezett Ã©s rÃ©szben megÃ©pÃ¼lt 2300 tonnÃ¡s hajÃ³k a Duna-tengerjÃ¡rÃ³ hajÃ³k kÃ
a megÃ©pÃ-thetÅ‘ legnagyobb hajÃ³tÃ-pust kÃ©pviseltÃ©k. A hajÃ³tÃ-pus a hozzÃ¡ fÅ±zÃ¶tt kÃ¶vetelmÃ©nyeket teljes mÃ©rtÃ
kielÃ©gÃ-tette. UgyanebbÅ‘l a tÃ-pusbÃ³l kÃ©szÃ¼lt el a hÃ¡borÃº utÃ¡n szovjet jÃ³vÃ¡tÃ©teli szÃ¡mlÃ¡ra az 1947 jÃºlius 11-Ã©
Ãšjpesten vÃ-zrebocsÃ¡tott 'Csiaturi'.A nemzeti Szabad KikÃ¶tÅ‘ Ã©s TengerhajÃ³zÃ¡si VÃ¡llalat, Bornemisza tengerkapitÃ¡ny
vezÃ©r- igazgatÃ³ hÃ¡borÃº utÃ¡ni fejlesztÃ©si tervei alapjÃ¡n megkezdte a Ganz Danubius hajÃ³gyÃ¡rban a 3000 tonnÃ¡s
tengeri hajÃ³k Ã©pÃ-ttetÃ©sÃ©t. Ezek a hajÃ³k mÃ©retÃ¼k Ã©s merÃ¼lÃ©sÃ¼k miatt dunai kÃ¶zeke- dÃ©sre nem jÃ¶hettek
Honi kikÃ¶tÅ‘jÃ¼k (lajstromozÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l) Budapest, Ã¡llandÃ³ kikÃ¶tÅ‘jÃ¼k Fiume lett volna. A hajÃ³k vÃ©gcÃ©ljÃ¡Ãº
LeningrÃ¡dot Ã©s Helsinkit jelÃ¶ltÃ©k volna meg. A tervezett hajÃ³k vontatÃ¡si ellenÃ¡llÃ¡si prÃ³bakÃ-sÃ©rleteit 1943-ban
sikeresen vÃ©geztÃ©k el. A tervek szerint ugyanezzel a hajÃ³tÃ-pussal bonyolÃ-tottÃ¡k volna le az Ã¡ruszÃ¡llÃ-tÃ¡si forgalmat
Fiume Ã©s a kanadai Szent LÅ‘rinc folyÃ³ Ã©s - az ezzel tervezett csatornÃ¡zÃ¡si Ã©s meder- szabÃ¡lyozÃ¡si munkÃ¡k elvÃ©gz
utÃ¡n hajÃ³zÃ¡si Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©sbe kerÃ¼lÅ‘ - Nagy tavak partvidÃ©ke kÃ¶zÃ¶tt. A fiumei kiindulÃ¡si kikÃ¶tÅ‘ raktÃ¡rhÃ¡zain
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