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A vízi közlekedés története 

Senki sem tudja, mióta használ az ember vízi járművet. Az első 
járműveket a természet szolgáltatta, kidőlt vagy hordalék fatörzsek 
formájában. Az épített hajók felé vezető úton a következő lépést a helyi 
erőforrásoktól függően a bödönhajó vagy a tutaj valamilyen formája 
jelentette: szálfákban gazdag területen a fatörzsből kivájt bödönhajó és a 
tutaj, nádban gazdag területeken, mint Egyiptom, Mezopotámia vagy a 
Titicaca-tó vidéke, a nádtutaj, nádcsónak vált uralkodóvá. 

Több rönk összekötésével kialakult a tutaj. A kosárra emlékeztető 
asszír guffákat ágakból fonták. Az indiánok a nyírfa kérgéből építettek 
kéregcsónakot, kenut. 

bödönhajó 



bödönhajó 



guffák 









A vízi közlekedés története 

A hajó igazi ősének a monoxilont, az egyetlen fatörzsből kivájt 
bödönhajót tekinthetjük. Feltalálására csak földművelők lehettek 
képesek, akik már olyan szerszámokkal és ismeretekkel rendelkeztek, 
amelyekkel a föld termékeit feldolgozták, házat építettek, agyagedényt 
égettek, vásznat szőttek. Csakis ilyen népek lehettek képesek arra, hogy 
egy tömör fatörzsből vízi közlekedésre, teherszállításra alkalmas 
különleges hajót alkossanak. Mindez évezredek hosszú sora alatt,  
feltehetőleg i.e. 15000 és 4000 között ment végbe. 

Ahol nád vagy hordalékfa sem fordult elő, állati bőrök és csont képezte 
a járművek (pl.: az eszkimó kajak) alapanyagát. 

Az ember a hajókat halászatra és szállításra találta ki, kezdetben 
különösebb irányítási lehetőség nélkül. Az emberek hamarosan rájöttek, 
hogy miként lehet a hajókat irányítani és előre hajtani evezők 
segítségével. Hamarosan megjelentek az első vitorlák is. 

 





Az ókor 
 

Az első tengeri vitorlások több mint hatezer éve a Csendes- és az Indiai-
óceán vizein jelentek meg. Az ókor kezdetén e térség hajói az európainál 
még jóval magasabb színvonalat képviseltek (kínai dzsunkák), fejlődésük 
azonban megrekedt. Az, hogy a hajózás idővel globális léptékűvé válhatott, 
az európai fejlődés eredménye, amelynek gyökerei az ókori Egyiptomig 
vezethetők vissza. 

 

 



Az ókori Fönícia 

 

A föníciaiak voltak az ókor legjobb hajóépítői. Az összeomló krétai 
hatalom helyét átvéve előbb a Földközi-tenger keleti medencéjére 
terjesztették ki befolyásukat, majd folyamatosan előretörtek nyugat és az 
Indiai-óceán felé is. i. e. 1100-ban megalapították Gader városát, 814-ben 
Karthágót. 

Tudásukat rendszeresen igénybe vették a Föníciát meghódító, 
alapvetően szárazföldi beállítottságú birodalmak, mint az asszírok vagy a 
perzsák. 

Hajóik kiválóságát jelzi, hogy i. e. 500 körül Hanno pun hadvezér 60 
hajóból álló flottájával feltárta Nyugat-Afrika partvidékét egészen 
Kamerunig. Hasonló útra vállalkozott Himilkó Karthágói hajós is i. e. 525 
körül, amikor Nyugat-Európa partjai mentén eljutott az ónban gazdag 
Britanniáig. 



Több újítás fűződik a föníciaiak nevéhez. Ilyen a kétevezősoros hajtás és 
az evezősök fölé emelt fedélzet is, amelyen a harcosok tartózkodtak. 
Megjelenik az árbóckosár is, amelyet kötélhágcsón érnek el a matrózok. 
A föníciai hajók minden kétséget kizáróan bordaszerkezettel készültek, 
ezt bizonyítja a döfőorr a hadihajókon és az egyiptomiaknál látott 
merevítő kötélzet hiánya. 

 



A föníciaiaknál alakult ki először az ókorban és a középkorban egyaránt 
jellemző hosszúhajó-kerekhajó különbség. 

 

    A hosszúhajó, más néven gálya karcsú, gyors, általában 25–30 m 
hosszú, evezővel hajtott (és csak kiegészítésként vitorlával ellátott) jármű. 
Csak parti vizekben volt használható, de a széltől függetlenül tudott 
haladni. Általában katonai célra épült. Az ókorban és a kora középkorban 
ez a típus játszotta a főszerepet, később a tökéletesedő vitorlás hajók 
háttérbe szorították. 

 

    A kerekhajó széles, nehézkes formájú hajó volt, mely kizárólag a szél 
energiájára hagyatkozott haladásában. A szélesség-hosszúság arány 
kezdetben 1:2,5 vagy 1:3 körüli, de idővel a kerekhajók egyre 
hosszúkásabbá váltak. Alkalmasabb nyílt tengeri utazásokra és nagyobb 
rakomány befogadására. 

 



Az ókori Görögország 

 

A görögöknél is kétféle hajótípust különböztethetünk meg: 

 a gyors járású evezős gályákat, 

 a vitorlás teherhajókat. 

A teherhajók általában 10-20 méter hosszú, egy-, ritkábban kétárbócos 
hajók voltak, árbóconként egy-egy négyszögletes vitorlával. 

A gályák közül először az egy evezősoros (monera), ötven evezős 
(pentekontera) típus terjedt el. Ennek hossza kb. 25 méter, szélessége 3 
méter lehetett. A monerák áruszállításra is alkalmasak voltak. 

Később a sebesség fokozása érdekében föníciai mintára áttértek a 
többevezősoros hajók (diérész, triérész) építésére. A felsőbb evezősorok 
hatékonyságát jelentősen növelte az evezőszekrények alkalmazása. Egy 
korintoszi hajóács, Ameinoklész alkalmazta őket először i. e. 704 körül. 
Így terjedt el előbb a kétevezősoros diera majd a görög-perzsa háborúk 
idején a triera. 



Triérész és szerkezete 



Triérész és szerkezete 



 

 

I.e. 318-ban Szürakuszaiban megépítették az első öt evezősoros gályát, 
ami később a római-pun háborúk egyik meghatározó hajótípusa lett. 

Ezután a görög és az egyiptomi uralkodók versengeni kezdtek, 
melyikük épít nagyobb gályát. Ezek közé tartozik II. Hierón zászlóshajója, 
a Szürakuszai is, amit Arkhimédész tervezett. A felső fedélzet állítólag 2,7 
m magas volt, voltak a hajón fürdők, kertek, Aphrodité-templom. A hajó 
állítólag 20 evezősoros volt, egyszerre 2000 tengerész látott el rajta 
szolgálatot. 

Rendelkezett 200 méteres hatótávolságú katapulttal, ellenséget 
megcsáklyázó és ellenséges csáklyázást meghiúsító szerkezetekkel. 



 

Az ókori Róma 

 

A „hajózni kell, élni nem” szólás kiemeli a hajózás szerepét Róma 
nagyhatalmi pozíciójának elérésében és fenntartásában, valamint 
gazdasági életében. A görögökhöz hasonlóan a Római Birodalomban is 
használtak külön hadi- és teherhajótípusokat. 

A rómaiak az első pun háború idején (i. e. 3. század) építettek először 
hajókat, melyeket a karthágóiaktól másoltak. Rövid idő alatt hatalmas 
flottát építettek. A legenda szerint egy partra sodródott karthágói 
ötevezősoros hadihajó mintájára építették meg 100 hajós flottájukat. A 
hajókat továbbfejlesztették, csapóhidat (corvust) helyeztek a hajóra. 

A két- és háromevezősoros hajótípusokat is átvették a görögöktől 
birema illetve trirema néven. 

 



Csapóhid (corvus)  



Háromevezősoros (trirema) 



Az öt evezősor elrendezése 
a quinquerema 



Később a rómaiak a kisebb hajókat részesítették előnyben a harctéren, 
és a nagy többevezősoros hadihajókat felváltották az egy evezősoros 
liburnák. A két dunai hadiflotta is a liburna folyami változatára épült. 

A fürge mozgású hajók evezősei rendszerint rabszolgák és hadifoglyok 
voltak, akiket az evezőhöz láncoltak, hogy ne tudjanak elmenekülni. 



Róma városának élelmezési gondjait a provinciákból szállított 
gabonával enyhítették, ehhez nagy befogadóképességű teherhajókra volt 
szükség. Ezért szakítottak a hagyományos típusokkal és helyettük 
nagyobb, robusztusabb, a régi típusok előnyeit ötvöző hajót terveztek, a 
corbitát. Ezeket az evező nélküli hajókat a főárbócon elhelyezett vitorlán 
kívül orrvitorlával is felszerelték. Az átlagos teherhajó 40 méter hosszú és 
25 méter széles volt. A nagyobb corbiták akár 300 tonna teher szállítására 
is alkalmasak voltak. 



Néhány újítás is köthető a rómaiak nevéhez. Ilyen a hajófenék védelmére, a 

fúrócsiga ellen alkalmazott vékony ólomborítás, a kormányosok részére a tat 

két oldalán épített oldalerkély és a navigátornak megfelelő kilátást biztosító 

tatfedélzet. A keleti kapcsolatoknak köszönhetően a keresztvitorlát 

fokozatosan felváltotta a latin- és a lugger vitorla, amelyekkel oldalszélben is 

könnyen kezelhetővé váltak a hajók. 

Lugger  vitorla 



 

Az ókori Kína 

 

Több kinccsel teli hajó indult útnak. Többségük 9 árbocos, 500 főnyi 
személyzettel, terjedelmük pedig az akkori világ legnagyobbjának 
számítottak A hajók hatalmas méreteire bizonyíték az 1962-ben, a 
Nanking közelében elhelyezkedő egyik Ming hajókészítő műhely ásatásán 
talált oldalkormányrúd. Ez a fadarab 11 méter hosszú, mely alapján a hajó 
becsült hossza 146,3 és 163,4 méter között határozható meg, össztömege 
pedig körülbelül 1500 tonna volt. 

Összehasonlításul az egykorú európai hajók 30-48 méteresek, 300 
tonna súlyúak voltak. A kínaiak már ekkor használták az úgynevezett 
vízhatlan rekeszeket és a trapéz alakú vitorlázatot. Az előbbi 
biztonságosabbá tette a hajót egy esetleges lék esetén, a második pedig 
lehetővé tette az ellenszélben való hajózást. 



A Kincses Flotta a kínaiak hajóflottarendszerének elnevezése. Ez 300 
hajóból állt, rajtuk összesen 30000 ember szolgált. 1405 és 1433 között 
bejárták Cseng Ho vezetésével Szumátrát, Jávát, Timort, Indiát, Ceylont, 
Hormuzt, Perzsiát, sőt még Kelet-Afrikába, mégpedig Madagaszkárra, a 
mai Kenyába, Tanzániába és Szomáliába is eljutottak. 

Yung Lo császár halála után 1435-től Cseng Ho és admirálisai összes 
feljegyzését elpusztították a kínai hivatalnokok, a mandarinok, a 
hajóflottát végleg leépítették. Igen kevés, Afrika keleti részét, és Dél-, 
Délkelet-Ázsiát ábrázoló kínai, koreai térkép maradt fenn nyomként ezen 
expedíciókról. 

 



 
Az iránytű 

 
Egyes ásványok mágneses tulajdonságait már i. e. 2000 körül az ókori közép-

amerikai népek is ismerték. Az iránytűt az ókori Kínában i. e. 1000 évvel 
alkalmazták az akkori szárazföldi utazók. A kocsikon vízzel telt edényben 
elhelyezett úszó falapra felerősített „delejes” lemezecske mutatta a déli irányt. 

 
Ezt a készüléket vették át az arabok, majd közvetítésükkel (a 13. sz.-ban) az 

európaiak. Ez idő tájt az iránytű egy, korong alakú, vízzel telt edényben úszó 
szalmatutaj volt: a mágneses fémszálakat a szalmaszálak közé szőtték. 

Az első, forradalmi műszaki átalakítást valószínűleg egy, a Nápolyhoz közeli 
Amalfiból származó hajós, Flavio Gioia végezte el: a mágneses tulajdonságú 
lemezt függőleges tengelyre helyezte és dobozba foglalta. A lemez (tű) a tengely 
körül szabadon foroghatott. Az iránytűt a hajó középvonalában rögzítette, és a 
szerkezet házán vonással jelölte a hajó középvonalát, hogy látható legyen, merre 
és mennyire tér el az a tű irányától. Ezzel megalkotta a mai tájoló ősét, de az 
hullámos vízen, amikor a hajó dülöngélt, messze nem tökéletesen működött. 



A tájoló 
 

A tájoló az iránytűhöz hasonló, de már fokbeosztással is ellátott műszer, 
amivel már nem csak a világtájakat lehet meghatározni, hanem vízszintes 
irányszögeket (azimutokat) is lehet mérni. 

Másik jellemzője, hogy a mágneses tűt csillapító folyadékkal töltött, zárt 
szelencébe helyezik. A folyadék fékezi a tű lengését, gyorsítja az észak-déli 
irányba állást. 

 



 

Hajózás és kereskedelem  

 

A vikingek evezővel és több irányba mozgatható vitorlával rendelkező hajókat 
építettek. 876-ban eljutnak Grönlandra, majd 1000 körül Észak-Amerikába is.  

 

VI-X. század: A földközi-tengeri kereskedelem központja Bizánc (Konstantinápoly). 

IX-X. század: Az itáliai kikötővárosok (Velence, Genova) kezdték megtörni 
Bizánc uralmát, a XII-XIII. sz.-tól a kereskedelmet ők irányítják. Az 
ekkori evezős gályák vitorlákkal és kormánylapáttal rendelkeztek, 
mágneses iránytűt használtak. Mivel Kelettel kereskedtek, ők 
voltak a levantai kereskedők. 

XIII. század: A német városok kereskedelmi célú szövetsége létrejön. Ez az 
érdekszövetség a Hanza. Fő tagjai: Lübeck, Hamburg és Bréma. A 
XIV. század végére már közel 90 város (dán, svéd, lengyel) volt 
része a szövetségnek. 



Út Indiába: A Török birodalom terjeszkedésével a keleti kereskedelmi útvonalak 
lezárultak. A Vörös-tengernél az arabok ellenőrizték az árukat, akik 
nagyon drágán továbbították az árukat a levantai kikötőkbe. Az 
olasz, spanyol és portugál hajósok a part mentén haladva új útvonalat 
keresnek a Távol-Kelet felé. 

A karavella: Gyors mozgású, sekély merülésű, jól kormányozható portugál 
hajótípus. 

 
1488: Bartholomeo Diaz eléri Afrika déli csúcsát. 
1498: Vasco da Gama Afrika megkerülésével Indiába jut. 
1492. aug.: Kolumbusz Kristóf (Cristoforo Colombo) olasz tengerész 3 hajóval 

(Santa Maria, Pinta, Nina), 120 fős legénységgel  nyugat felé indul. 
Okt. 12-én Bahama egyik szigetén (San Salvador) köt ki. 

1519: Magellán öt hajója elindul és 3 év múlva egy hajó tér vissza, ez volt a Föld 
első körülhajózása. Az úton Magellán és a legénység zöme is meghal.  

 
XVI. század: A Lepantói-szorosban a spanyol, velencei és pápai flotta 

megütközik a török hajóhaddal. A törökök vereségét eredményezi. 



A karavella 
 

Portugál, kereskedelmi hajózásra alkalmas középkori hajótípus. Első írásos 
említését 1255-ből ismerjük. Neve a portugál „carvalho”, azaz tölgyfa szóból ered, 
mivel ebből a fából épültek ezek a hajók. Magas oldalfala, egy fedélzete és egy 
tatfelépítménye volt. A korai típus kicsi, de erős, két-három árbócán általában 
latinvitorlái, vagy vegyes (két négyszögletű és egy latin) vitorlái voltak. Legénysége 
20 főből állt. Az első karavellák part menti halászhajók voltak. Az egyszerű 
hajónak számos előnyös tulajdonsága volt, köztük a legfontosabb az, hogy szél 
ellen is tudott vitorlázni. 

Keresztvitorlás karavella 1500 körül Latinvitorlás karavella 



A kései típus hossza jellemzően 20-25 m közötti, szélessége 6-7 m. Ez az ún. 
„keresztvitorlás karavella” az orrárbóc alatt is keresztvitorlát kapott, és az 
árbóckosár, vagyis a kas fölött kasvitorlával gazdagodott. A hátsó árbócán maradt 
a latinvitorla. A vízkiszorítással az árbócok száma is nőtt: a végén már 
négyárbócos karavellákat is építettek. A keresztvitorlás karavella tengerjáró 
képessége kiemelkedően jó volt; egyike volt az első olyan hajótípusoknak, 
amelyeken lehetett élesen szél felé vitorlázni. 

 

Ilyen hajókon indult expedícióira 
egyebek közt Kolumbusz Kristóf (három 
hajójából a Niña és a Pinta volt karavella, a 
Santa Maria karakk) és Vasco da Gama is. 



 
 
A karakk 
 

A karakk (angolul carrack) egy 
három vagy négy árbócos vitorlás 
hajó volt, melyet a XV. században 
Portugáliában fejlesztettek ki 
Atlanti-óceáni hajózásra. A 
későbbiekben széleskörűen 
használt hadihajóvá vált. 
 
 
 
 
 



 

A törzs hátulja kerek, elől-hátul 
bástyával, orrárbóccal az elején. 
Kezdetben Portugália, később 
Spanyolország is ezt a hajót használta 
a világ felfedezéséhez és fel-
térképezéséhez. Az első és a fő-
árbócon általában négyszög vitorlát, a 
leghátsón pedig latin vitorlát 
használtak. 

Két fedélzettel épült, teherbíró 
képessége 200–600 t volt, hatalmas 
öblös kidudorodó törzse alsó és felső 
irányban is összeszűkült. 27 méteres 
hossza mellett fedélzete 8 méterre 
szélesedett ki, karcsúnak aligha 
nevezhető. 





A XV. században (nao néven emlegették) 
csak néhány ágyút hordozott, de a XVI. 
században az ágyúk száma elérte a 40 db-
ot, amiket a felépítményen kívül a hajó 
oldalaira és a fedélzetközbe (ágyúfedélzet) 
is telepítettek. Az orrárbócrúd alatt 
megjelent a „bonnet” (a hasvitorla). 
 
A XVI. század közepén a karakkból 
kifejlődtek az első galleonok, ennek 
ellenére még a XVII. század elejéig 
használatban maradtak ezek a jól bevált 
hajók. 



A galleon 
 

A galleon a XVI-XVII. század óceánokat járó teher,- és hadihajója volt. 
Kielégítő merülés, teherbíró képesség és kitűnő navigációs tulajdonságok 
jellemezték. A portugál karakkból, illetve a genovai kokából keletkezett, s 
ezért evezői sem voltak. 
 
A hajóorrot faragott szoboralak, az ún. gallion díszítette. Az orrárbócra kis 
keresztvitorla vagy háromszögű orrvitorla került. A hajó kezdetben négy, 
később pedig három árbocot hordozott, az árbocokat keresztvitorlával 
látták el, csak az utolsó tatárboc volt latin vitorlázatú. A galleon az első 
hajótípus, melyen a kezdetektől fogva megtalálható a kasvitorla. 
 
A hadicélokra alkalmazott galleonok korlátozott kereskedelmi 
képességgel is rendelkeztek. Fő feladatuk kezdetekben a kereskedelmi 
hajók védelme volt a kalózoktól. 



 
A XVI. századtól megjelentek a 
kifejezetten katonai célokra épült 
galleonok, melyek már csaták 
megvívására lettek tervezve. A XVI-
XVII. sz.-ban megjelent közvetlenül 
a tatárboc mögött a negyedik árboc, 
az ún. bonaventura is. Ez volt az 
első hajó, amit sudárvitorlával is 
felszereltek, tehát árboconként 
három vitorlát hordozott. Ezeknek 
a galleonoknak a hossza már 45 m, 
szélessége pedig 11–12 m volt. 
Magasabb árbocaik három kereszt 
rudat hordoztak, ezért az árboc is 
három toldalékból állt.  





Fegyverzetét kb. 80 db ágyú alkotta, ebből 32 db az alsó fedélzeten, 28 
db a felső és 20 a fedélzeti felépítményekben kapott helyet. A 
tatfelépítmények több emeletesek voltak, és minden emelet erkélyben 
végződött. A magas első felépítmény túlnyúlt a hajótörzsön. 

 
A lövedékek külső átmérőjének növekedésével és az ágyúk számának 

gyarapodásával természetesen a hajók méretei is megnövekedtek. 
A XVII. századra már 2500 t vízkiszorítású és 2000 t terhelhetőségű 

hadi galleon is megjelent. Ez elő,- és főárbocán 4-4 keresztvitorlát, 
tatárbocán egy latin,- és két keresztvitorlát hordozott, az orrárbocán 
pedig a szokásos vakvitorlán kívül az orrsudár fölött is megjelent egy 
keresztvitorla. 

Megjelent a negyedik keresztvitorla, a „royal”, vagyis a „királyvitorla". 
A hajó 100 ágyúja három fedélzeten volt elhelyezve. Ez a vitorlás az akkori 
idők legnagyobb hajójának számított. Hossza 70 m, legmagasabb árboca 
60 m magas volt. 







A trafalgari csata (1805. október 21.) a napóleoni háborúk legfontosabb tengeri ütközete volt. 



 
 
Galleon „leszármazottak” 
 
 Kisvitorlás típusok (csatornai csónakok): bojer, jaght. 

Folyóra, csatornára tervezték. Ezek a típusok később lehajtható 
oldaluszonyokkal is rendelkeztek. 

 
 Kereskedelmi típusok: pink, pinasse, fleute, merchantman, jacht. 
 
 Csatahajó típusok: sorhajók. 

Az arcvonalban küzdő flották hosszú sorokban közeledtek egymás felé, 
s miközben elvonultak egymás mellett, a győzelmet a hajók tűzpárbaja 
döntötte el. Több mint ötven ágyúval felszerelt, 800 tonna 
vízkiszorítású hajó a sorhajó. 



 Hadihajók: fregatt, korvett, szlup. 
Nagyon gyors járású hajók, amiket kisebb méretei ellenére is a 
sorhajóhoz hasonló nagyságú vitorlázattal szerelték fel. 

A fregattot a gyarmatokkal való kapcsolatok fenntartására, a part-
vidékek védelmére és a konvojok, egyben a sorhajók kísérésére és az 
idegen kereskedelmi hajórajok lerohanására használták. A fregattok és 
a korvettek a mai cirkálók közvetlen elődei voltak. 
 

 Óceánjárók: indiaman 
A XVII-XVIII. század óceánjáró kereskedelmi vitorlásai voltak. Az 
angolok a hajók hadifelszerelésén is javítottak, mivel azok nagyon 
nehézkesek voltak, sebességüket is növelték, s egész külsejüket a 
hadihajók mintájára átalakították. Ezeket az ál fregattokat felső 
fedélzetükön erős tüzérségi felszereléssel látták el, hajóoldalaikra pedig 
hamis ágyúnyílásokat festettek. De éppen ez volt az álcázás célja, vagyis 
az, hogy a hajó külső megjelenése által még inkább biztonságban 
legyen a kalózok támadásaival szemben. 



Klipper 
 
A klipper vitorláshajó a XIX. századra kiképzett hajótörzzsel és 
vitorlázattal rendelkezett. 1845-től elméleti számítások alapján tervezték 
meg a vitorlásokat, így sokkal gyorsabbakká váltak a korábbiakhoz 
képest. 6 és 21 csomó közötti sebességgel voltak képesek haladni a 
klipperek. 

A kaliforniai és az ausztráliai aranyláz idejére esik a klipperek 
megjelenése. Olyan gőzös még nem létezett, ami képes lett volna eljutni 
kontinensnyi távolságra, a kereskedelem miatt gyorsan elterjedt ez a 
vitorlásfajta. 

Teljes vitorlázatúak voltak, vagyis legkevesebb három árbócosak 
voltak, s árbócaikon csupán keresztvitorlákat hordoztak.  







James Cook 

 
Elsőként Cook hajózta körül az Antarktiszt, végleg megcáfolva a 
képzeletbeli déli földrész (Terra Australis) legendáját. Ezen útja során, 
1773. január 17-én átlépte a déli sarkkört az első kapitányként. Pontosította 
a már ismert szigetrészeket és újakat fedezett fel. 

Elnevezte az Új-Hebridák szigetcsoportját, szeptemberben a főszigetet 
felfedezve Új-Kaledóniának nevezte el. Felfedezte a közeli Fenyők 
szigetét. Cook tiszteletére a botanikusok az ott talált új növényfajtát 
Araucaria cookii-nak nevezték el. 

Az Atlanti-óceán déli részén felmérte és elnevezte a Déli-Georgia és 
Déli-Sandwich-szigeteket. Kísérőhajója, az Adventure volt. 

 



Schooner (Szkúner) 
 

A szkúner (sóner) a XVI. században Hollandiában kialakított, legalább 
két árbóccal rendelkező vitorláshajó-típus. Mint kereskedelmi hajó a XIX. 
században élte a fénykorát. 

Könnyen romlandó élelmiszert, halat szállított, de a rabszolga-
kereskedelemben, csempészetre és hadihajóként is alkalmazták. 

A szkúner vitorlázata nagyon egyszerű volt és könnyen kezelhető 
(csörlős kötélzet), úgyhogy ezek a hajók gyorsaságukkal és 
mozgékonyságukkal is kitűntek, valamint kis számú legénységükkel, 
ezért igen gazdaságosak voltak. A XIX. század a szkúnerek, a klipperek és 
a barkok korszaka volt, ill. a vitorlások gazdag kombinációja. 
 





A gőzhajózás kora 
 
Az ipari forradalom hatott a vízi közlekedésre is. A XVIII. században főleg 
a belvízi hajózásnál alkalmaztak gőzhajókat.  
 
1803: Robert Fulton első gőzhajója (Franciaország, Szajna) 
1807: Robert Fulton, Clermont nevű lapátkerekes folyami gőzhajója 
1819: az Atlanti-óceánon a Savannah lapátkerekes gőzős (vitorlás is) átkel. 
1830: a vas használata a hajóépítésnél, megjelenik a hajócsavar 
1838: Anglia és Amerika között megindul a menetrendszerű gőzhajó-

közlekedés, a Great Western nevű fából készült gőzhajóval. 
1845: a Great Britain nevű vasból készült óceánjáró gőzös átkel az Atlanti-

óceánon 
1840-’70: vitorlás tengerhajózás virágkora, mivel a holt teher nagy volt a 

szállított szén mennyisége miatt. 



Clermont 
 

Az első használható lapátkerekes gőzhajó. Hossza 45,7 méter, az egy-
hengeres gőzgép teljesítménye 20 lóerő volt, két lapátkereket hajtott. Első, 
240 km-es útját a Hudson folyón, New York és Albany között 32 óra alatt 
tette meg. 

Robert Fulton tervezte 1812-ben az első hadigőzöst is, a New York-i 
kikötő védelmére, az angolok ellen. Ennek újszerű megoldása volt a kettős 
hajótest a közöttük elhelyezett lapátkerékkel. 
 



Savannah gőzös 
 

1819. május 24-én az amerikai Georgiából kifutott egy „Savanna” nevezetű 
gőzhajó, ami 27 nappal később Liverpoolban kötött ki. Ez a hajó volt az 
első, amely gőzerőt használva szelte át az Atlanti-óceánt. Az igazsághoz 
természetesen az is hozzá tartozik, hogy a gőzerőt és a vitorlarendszert 
felváltva használták, ugyanis a hajó nem tudott annyi tüzelőanyagot 
szállítani, amennyi elég lett volna az átkeléshez.  

Az 1830-as évek végétől általánossá vált a transzatlanti gőzhajózás. 
Több százan váltottak jegyet az Amerika és Anglia közötti járatra, amely 
18 napra csökkentette menetidejét. 



Great Western (1838) 



Great Britain (1845) 



A hajócsavar 
 
Összehasonlítva a lapátkerekes hajtással: 

 A hajócsavar hatékonyabb, mind súlyban, mind tüzelőanyag 
felhasználásban. 

 A hajócsavar a víz szintje alatt helyezkedik el, ezért a hajó súlypontja 
lejjebb kerül, így stabilabbá válik a viharos tengeren. 

 Azzal, hogy kisebb motorok kellenek a hajócsavar meghajtásához, 
megnő a hajónak a hasznos szállítói kapacitása. 

 A lapátkerekek eltűnésével a hajónak javul a manőverezési képessége. 

 A lapátkerekek merülési mélysége mindig attól függött, hogy mennyi 
rakomány volt a hajón, ezáltal a meghajtás hatékonysága teljesen 
változó volt, szemben a hajócsavarral, ami mindig a víz alatt van. 

 A hajócsavar olcsóbb volt. 





„Hazai vizeken” 

A Duna volt nyugat felé a legfontosabb kereskedelmi útvonal. A 
szállítmányokat Bécs irányába lovakkal vontatták, a folyó jobb partján 
lévő útról. A Pest-Komárom-Győr-Bécs útvonal kereskedelmi fontosságot 
kapott. Főleg gabonát, sót és egyéb takarmányokat szállítottak hajóval. 

1830 körül Széchenyi István és Vásárhelyi Pál a Duna, majd később a 
Tisza folyó szabályozását megkezdte. 

 
1820: elindul a Dunán a folyami gőzhajózás.  
1828: Dunagőzhajózási Társaság megalapítása (osztrák-magyar). 
1831: menetrendszerű dunai gőzhajózás. 
1846: Széchenyi István szorgalmazza a balatoni gőzhajózást. Létrejön a 

Balatoni Gőzhajózási Társaság. Az első hajó a Kisfaludy, 
Balatonfüred és Keszthely között menetrendszerűen közlekedett. 



Kisfaludy: 90 fő szállítására alkalmas, közel 70 tonnás hajó. 



26 méter hosszú, 9 méter széles. 



A gőzhajó 40 LE-s gőzgépét az angliai Penn gyárból hozatták. 
1846. szeptember 21-én a balatoni gőzhajózás beindítását szorgalmazó 
Széchenyi István 55. születésnapján bocsátották vízre Kisfaludy néven. A 
tó első lapátkerekes gőzhajója Keszthelyről, Keneséről és Alsóörsről 
szállította a vendégeket Füredre. A szabadságharc idején a délvidéki 
harcok utánpótlását biztosította a gőzös, hadifoglyok szállítását is 
végezte. 1887-ig üzemelt. 



1946: létrejön a magyar-szovjet vegyes vállalat, a MESZHART. 
1954: a MAHART megalakulása. 
1970-’90: a magyar tengerhajózás fénykora. 
1992: a Duna-Majna-Rajna-csatorna megnyitása, ami 3506 km-es hajóút, 

plusz kb. 12000 km mellékfolyó,- és csatornahálózat. Összeköttetést 
biztosított az Északi-tenger és a Fekete-tenger között. 

 
 
 
 
 
 



Amsterdam Budapest in 6 minutes: cikk,  video 

http://www.origo.hu/utazas/hirek/20150622-timelapse-video-amszterdam-budapest-folyami-hajo-rajna-majna-duna.html
https://www.youtube.com/watch?v=ueVd6AgG4zg&feature=youtu.be


 
A MAHART története 
 
1888: Baross Gábor megalapítja a MÁV Hajózási Vállalatát. Állami 

támogatást élvez a gőzhajózás. 
1895: Magyar Folyam- és Tengerhajózási RT. (MFTR) létrejötte. A Dunán 

lévő hajózást látja el és felügyeli. 
Trianon után a legújabb és legjobb hajóinkat is elveszik. 
1935-től: A magyar hajópark modernizálódik. 
1945: Több mint 200 vízi jármű pusztul el. 
1946: Hajómentési program (hajók visszahozatala, elsüllyedtek 

kiemelése). 
1946: MESZHART megalakul. A magyar hajógyári kapacitást a szovjet 

jóvátételi igények kielégítése kötötte le. 
1954. jan. 1.: MAHART létrejötte, a hajópark korszerűsítése. 



A MAHART feladata: 
 a hajópark korszerűsítése 
 hajóépítő ipar telepítése (Balatonfüredi Hajógyár, újpesti hajójavító 

üzem fejlesztése) 
 a csavargőzösök lecserélése dízelüzeműre 
 a lapátkerekes vontatókat kivonták a forgalomból 
 uszálypark korszerűsítése 

 
Fejlesztések: 
 1956-tól vízibuszok építése 
 600 fős kirándulóhajók 
 Bp-Bécs között szárnyashajó-forgalom beindítása 
 toló-vontató hajók beszerzése 
 1300, 1500, 1600, 1800 tonnás bárkák építése 
 Baross nevű folyami, önjáró motoros áruszállító hajó megépítése 
 a magyar tengeri „flotta” bővítése (9 Bp.-en épül, 9 beszerzett) 



szárnyashajó 



Balatoni hajózás 
 

A gőzhajózás előtt a Balatonon még nem beszélhetünk szervezett 
hajózásról. Közlekedett ugyan néhány vitorlás (pl.: Főnix) és létezett 
három révátkelő is, a nagy áttörést mégis a Széchenyi kezdeményezésére 
létrejött Balatoni Gőzhajózási Társulat megalapítása és a  Kisfaludy 
gőzhajó megépítése jelentette. 

Ebben az időben a balatoni idegenforgalom 
jórészt Balatonfüredre korlátozódott. 

 



A Kisfaludy leállításával (1887-ben), a menetrendi hajózás nélküli élet 
hanyatlás hozott a Balaton partján, ami leginkább Füredet és a tihanyi 
apátságot sújtotta. A Stefánia Yacht Egylet tagjainak és a Délivasút 
társaságnak is érdeke volt a gőzhajózás újbóli megindítása. 

1888-ban megalakult a Balatontavi Gőzhajózási Rt., a rendszeres 
balatoni személy,- és teherszállítás lebonyolítására. Az újrakezdést 
szigorú feltételekkel Baross Gábor miniszter anyagilag is támogatta. A 
társaság által megrendelt új lapátkerekes hajót Kelén névre keresztelték. 



Összefoglalva 
 

A hajó az emberiség egyik legrégebben használt járműve. Jelentősége az 
évszázadok során nem csökkent, a hajózás a modern kori világgazdaság 
kiemelkedően fontos tényezője. 

A világkereskedelemben mozgó áruk, nyersanyagok 90 %-át (2009-
ben közel egymilliárd tonnát) szállítja a több mint 50.000 kereskedelmi 
hajó. Folyamatosan növekvő népszerűségre tettek szert a modern, 
hosszújáratú üdülőhajók, a cruiser-ek is. 

Egymilliónál több ember szolgál, dolgozik korunkban hajókon. 



A vízi közlekedés jellemzői 

A vízi közlekedés előnyei és hátrányai más közlekedési ágakhoz 
képest: 
 

A hajózás előnyei: 

 nagyméretű és nagytömegű árukat képes szállítani, 

 a rakodás jól gépesíthető, 

 kicsi az egységnyi tömeg mozgatásához szükséges energia, 

 a pálya kialakítása olcsó, 

 alacsony a környezetszennyezés mértéke, 

 az önköltség területén csak a csővezetékes szállítás tudja 
felvenni vele a versenyt, 

 nagyon kicsi a környezetkárosító hatása, 

 minden árufajta szállítását lehetővé teszi. 



 

 

A hajózás hátrányai: 

 alacsony haladási sebesség, 

 viszonylag nagy az áruk eljutási ideje, 

 erősen időjárásfüggő, 

 az időjárás nagymértékben befolyásolja az üzemét 
(pl. túl magas/alacsony vízállás, jégzajlás stb.), 

 el és felfuvarozást igényel, 

 nem vagy csak kivételes esetekben alkalmas háztól házig 
fuvarozásra (pl.: iparcsatornák segítségével), 

 ennél az ágazatnál a legnagyobbak a szállítás közbeni áru-
igénybevételek (pl.: klimatikus hatás). 



A vízi közlekedés technikája 

Kiszolgáló létesítmények: 

 kikötők, 

 hajójavítók 

 dokkok 
 

A vízi kikötők fajtái: 

 

 

 

 

 

 

Dokk típusok: 

 száraz dokk 

 úszó dokk 

a) folyami kikötő, 

b) folyamtorkolati, 

c) kikötőcsatorna, 

d) tavi kikötő, 

e) tengeri kikötő, 

f) személyforgalmi kikötő, 

g) kereskedelmi kikötő, 
h) ipari kikötő, 
i) téli kikötő, 
j) horgonyzó kikötő, 
k) kompkikötő, 
l) sporthajó kikötő. 



 

a) A folyami kikötőknek két fajtája ismeretes. 

A medermenti kikötő esetében nem építenek külön medencét, hanem 
közvetlenül a folyó partján teszik lehetővé a kikötést. Ilyenek általában a 
személyhajó-állomások, valamint a partmenti rakodóhelyek. 

A nagyobb teherforgalmat lebonyolító kikötő számára medencét 
alakítanak ki. Ezt vagy a partba vágják, vagy a folyó egy erre alkalmas 
mellékágát zárják le és alakítják át. A medencébe a bejárati csatornán át 
juthatnak be a hajók. A medencék közötti földnyelveken (mólókon) 
telepítik a rakodásra, szállításra, tárolásra használatos létesítményeket. A 
partfalakat rézsűvel vagy függőlegesen építik. Ez utóbbi esetben a hajó 
közvetlenül a móló mellé állhat. 

 

b) A folyamtorkolati kikötőknek kell összekapcsolniuk a folyam és a 
tenger találkozásánál a belvízi és a tengeri hajózást. Ennek megfelelően 
kell kialakítani és felszerelni őket. 

 



 

 

e) A tengeri kikötőket a part adottságaitól függően építik meg. Nagyobb 
folyók torkolatvidékén a szárazföld felé terjeszkedhetnek a medencék, itt 
az egyes folyóágak is használhatók erre a célra. Ahol a parti viszonyok ezt 
nem teszik lehetővé, mólókat, hullámtörő gátakat építenek a tengerbe, 
így alakítják ki a kikötő medencéit. A tengeri kikötőnek vihar idején is 
meg kell óvnia az ott tartózkodó hajókat. Jégmenteseknek kell lenniük, 
minél nagyobb hajók biztonságos közlekedését kell lehetővé tenniük. Az 
ár-apály által okozott nagyobb vízszintingadozást zsiliprendszerrel 
egyenlítik ki (ezek a dokk-kikötők). 



A kikötők további szempontok szerint is csoportosíthatók 
 

1. Forgalmi szempontból csoportosítva: 
 

 A személyforgalmi kikötőben szállnak ki és be az utasok. Itt 
várakozóhelyiségről, jegypénztárakról és egyéb kiszolgáló létesítményekről 
kell gondoskodni. 

 A teherforgalmi kikötőkben rakják ki és be az árukat. Itt rakják át az árut a 
csatlakozó közlekedési alágazatok (vasút, közút) járműveire vagy más 
hajókra. A nagy forgalmú teherkikötők fontos közlekedési csomópontok. 
Saját iparvágány-hálózatuk, esetleg rendező-pályaudvaruk van, elegendő 
közúttal rendelkeznek, raktárak, tároló helyek stb. segítik a teherforgalom 
lebonyolítását. Ezekben a kikötőkben alapvető jelentőségű a rakodás. 
Portáldaruk, vagonbuktatók és más nehéz emelőgépek teszik lehetővé az 
áruk gyors és sérülésmentes rakodását. Mivel a transzkonténer-forgalom 
rohamosan fejlődik mind a belvízi, mind a tengeri hajózásban, a 
jelentősebb teherforgalmi kikötőkben konténerterminálokat vagy 
szállítótartályok kezelésére létesített konténerrakodó helyeket építenek. 



 

 Az olajkikötők rendkívül tűzveszélyesek, ezért ezeket egyéb kikötőktől 
elkülönítve létesítik. Itt szivattyúzzák át a nyersolajat és a nyersolaj-
termékeket a tankhajókból (rendszerint a közelben települt) finomító-
üzemek csővezetékrendszerébe. 

 A vegyes forgalmú kikötők együtt bonyolítják a személy,- és áru-
szállításhoz kapcsolódó feladatokat. 

 

 

2. Üzemvitel szempontjából: 
 

 az üzemanyag-felvétel céljából létesített, 

 a hajógyárakat és a hajójavító műhelyeket kiszolgáló, 

 a jegesedés ellen oltalmat nyújtó téli kikötők. 
 

Azt a kikötőt, amelyet valamely gyár vagy ipartelep hajózási forgalmának 
ellátására létesítettek, ipari kikötőnek nevezik. 



 

3. A forgalom jellege szerint: 

 belföldi, 

 nemzetközi kikötők. 

 

A nemzetközi kikötőkben vámmentes területet szoktak kijelölni. Az ide 
beszállított, itt tárolt áru után nem kell vámot fizetni. 

A kikötő építése rendkívül költséges, ezért a kikötő használatáért 
kikötői illetéket kell fizetni. A hajójavító műhelyek üzemi kikötőkben 
létesülnek. A hajóépítés a hajógyár szárazföldi területén folyik. Amikor a 
hajótest elkészül és a hajó úszóképes, vízre bocsátják. Az építést, szerelést 
a kikötő vízén fejezik be. A vízre bocsátást segíti a sólya, amely lejtős 
partszakasz, és amelyen sínek vezetnek a vízhez. A hajót a sínek felső 
szakaszán rögzítve építik meg, majd a sólyán csúsztatják a vízre. A sólya a 
hajók szárazföldi javításához is használható. Ilyenkor a hajót csörlőkkel a 
partra vontatják, majd a munka befejeztével ismét vízre helyezik. 



 

A hajók szerkezeti felépítése 
 
A hajók alakja, felépítése nagyban függ rendeltetésüktől. Ennek ellenére 
számos olyan jellemzőjük van, amelyek gyakorlatilag minden hajón 
azonos. 
 
A hajótest: a fenékből, az oldalfalakból, a feneket és az oldalfalakat 
összekötő hajlásból és a testet felülről lezáró fedélzetből áll. A fenék lehet 
lapos, vagy ívelt kiképzésű. A test elöl az orrban, hátul a tatban végződik, 
amelyek szintén különböző kialakításúak lehetnek. A hajótest merevségét 
az alján hosszában végigfutó gerinc és a gerincre merőleges bordák 
biztosítják. A bordák adják meg a hajótest alakját.  
 
 



 

A hajók általános felépítése 

 

 

1: kémény, alatta a géptér a fő és segédgépekkel 

2: tat 

3: hajócsavar és kormánylapát 

4: hajótest 

5: horgony 

6: bulba orr 

7: orr 

8: fedélzet 

9: felépítmény (híd, és a különböző lakó,- és egyéb helyiségek) 



Bulba orr 
 
A vízvonal alatt előrenyúló körte vagy 
egyéb alakú orr-kiképzési mód. 
Nagysebességű tengeri hajókon 
alkalmazzák elsősorban a ballaszt-
meneti ellenállás csökkentésére. 

A bulba orr 4 méter mélységben 
kezdi el a hatását gyakorolni, afelett 
csak a vízvonalhosszt növeli a súrlódási 
ellenállással.  



Vízi járművek 

A világkereskedelemben jelenleg meghatározó szerepet játszó áruszállító 
hajók lehetnek: 
 
0 

 tömegáru-szállító hajó 

 tartályhajó 

 tankhajó 

 Ore-bulk-oil carrier (OBO) 

 konténerszállító hajó 

 autószállító hajó 

 hűtőhajó 



 
 
Számos speciális célra épült hajótípus is létezik: 
 
 vontatóhajó 
 kotróhajó 
 kitűzőhajó 
 kábelrakó hajó 
 kutatóhajó 
 jégtörő 
 révkalauzhajó 
 mentőhajó 

 



A világ legnagyobb konténerszállító hajója 

 

2015 januártól új uralkodó járja az óceánokat. A Mediterranean 
Shipping Company (MSC) vállalat bocsátotta vízre a rekorder 
teherszállító hajóját, az MSC Oscar-t, amely minden eddiginél 
hatalmasabb konténerszállító, valódi gigász, egy úszó acélsziget. 

A hatalmas konténerszállító hajó a CSCL Globe-ot (négy 
testvérhajóját) taszította le a trónról, amely a négy focipályányi fedélzetén 
19100 konténert tudott szállítani. Erre licitál rá az MSC Oscar 19224 
konténerrel. 

 

 

 

 



 

 

 

Az MSC Oscar motorja szintén rekorder darab. A német MAN által 
tervezett, Dél-Koreában gyártott blokk 17,2 méter magas, 5,2 méter széles, 
és több mint 22 méter hosszú. 56,8 Megawatt teljesítményére körülbelül 
76000 lóerőt jelent. 

Mérete alapján úszó város is lehetne, de a magasfokú automatizáltság 
miatt mindössze 23 fős legénység szükséges a hajó üzemben tartásához, 
akik idejük legnagyobb részében a hídon tartózkodnak, szabadidejükben 
pedig a szaunában, edzőteremben lazíthatnak. 



A Föld hajóval történő megkerülésének legújabb világrekordját (45 nap 13 
perc) egy hatalmas trimarán, a francia Loick Peyron által kormányzott 
Banque Populaire V. állította be, 2012. január 6-án. A nagyobb 
vitorlásversenyek (Amerika Kupa, Volvo Ocean Race) a hajózást kedvelő 
országokban a Forma 1-hez hasonló népszerűségnek örvendenek. 



Források: 
 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3 
http://www.world-history.gportal.hu/gindex.php?pg=14079454 
http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/erdekessegek 
http://www.erdekesvilag.hu/a-vilag-legnagyobb-kontenerszallito-hajoja/ 
http://www.erdekesvilag.hu/kinai-oriashajo-avatta-fel-a-kiszelesitett-panama-
csatornat/ 
http://jollyroger.5mp.eu/web.php?a=jollyroger&o=GpuztuEbnS 
 
Térkép: 
http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:15/centery:47/zoom:5 
 
Hajózási szabályzat: 
http://vmek.niif.hu/00100/00154/html/kresz/f10.htm 
 
Víz járművek: 
http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 
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