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tékig sűlyesztik, ekkor az elsűlyedt jármű alá már aláhúzott emelőláncokat köz-
vetlen a gerendákra felkötik, az, uszályokból a vizet kiszivattyúzzák, így a merült 
uszályok kiemelkedésének mértékében az elsűlyedt jármű megemeltetik. Ekkor 
az egész emelőbokrot a parthoz közelebb, illetőleg sekélyebb helyre húzzák, ahol 
az elsűlyedt jármű feneket ér. Ez a szükséghez képest többször ismétlendő és 
így lépcsőzetesen az elsűlyedt jármüvet addig emelik, míg olyan helyzetbe jut, 
hogy az emelés vagy közvetlen, vagy aknázással és bárkázással kombinált szi-
vattyúzással befejezhető. Ez az emelési mód kisebb jármüveknél egy uszállyal 
is végrehajtható. Ezt az emelési módot a katonai hajóemelő alakulat nem alkal-
mazta, mert a kéznél levő emelőbokorral az emelés egyszerűbben és gyorsabban 
volt végrehajtható, ellenben a német Schiffsbergedetachement eredményesen 
dolgozott ezzel a módszerrel. 

4. Végül a robbantással történő hajóeltávolítás csak abban az esetben jöhet 
szóba, lia az elsűlyedt jármű keskeny hajóútban, vagy általában olyan helyen fek-
szik, ahol igen fontos érdek még a hajótest teljes szétrombolása árán is annak 
legrövidebb idő alatt való eltávolítását követeli. Ennek elve az, hogy a robbanó 
anyag a hajótestet összefogó főszerkezeti alkatrészekhez kötendő. A vízalatti 
robbantásnak ismertetése leírásom keretén kivül esik, csak annyit említek meg, 
hogy alkalmam volt liajórcbbantást vezetni a Tura-Severin alatt fekvő Simiani-
sziget mellett, ahol a Duna szelvényének elsűlyesztett jármüvekkel történt elzá-
rásáról már megemlékeztem. Itt 1917. év március havában két uszályt robban-
tottunk szét, az egyiket összesen 300 kg., a másikat 250 kg. ekrazittal. Az uszá-
lyok fedélzete az akkori vízállásnál 2Ю méterre volt a víz alatt. A hajótestek 
szétrombolása után 3 méter mélven járó kerettel ellenőriztük a robbantás ered-
ményét és kitűnt, hogy egyes bordák összecsavarodott állapotban még fölmere-
deznek, ezeket azután egyenként elrobbantottuk. 

A hajóemelő módok egyike sem írható elő előzetesen, ahány hajó, annyi 
külön eset; a mértékadó körülmények összejátszása a kivitel során végtelen sok 
változatot hozhat létre. Az egyes hajóemelő módok nemcsak kizárólagosan alkal-
mazhatók, hanem sok esetben több mód is célhoz vezet, a kérdés az egyszerűbb 
kivitel, a költségek és a rendelkezésre álló felszerelés szempontjából ítélendő 
meg. Sok esetben az egyes módszerek kombinálása vezet sikere, amint ez a 
Radvány gőzös kiemelésének épen előadandó részletes leírásából is kitűnik. 

A R a d v á n y g ő z ö s kiemelésének leírása. 

A Radvány gőzös az Országos Vízépítési Igazgatóság tulajdonát képezi, a 
hajótest hossza 50 m., szélessége 6'3 m., magassága a középen 2-75 m., befo-
gadó képessége 120 t., két gőzkazánnal táplált compound-rendszerú gőzgépe 418 
indikált lóerőt fejt ki. Épült 1886-ban a G. Siegel Wien u. Wienerneustadt hajó-
gyárban. 

A Radvány gőzöst az Országos Faértékesítő Hivatal szolgálatában 1922. év 
januárjában hirtelen támadt fagy Baja fölött 12 km. távolságban a grébeci 
Dunaágban érte és itt áttelelt. Elsűlyedése értesülésem szerint így történt : 
Március elején a Dunán növekvő árral megindult a jégzajlás, nagy mennyiségű 
jég tódult a grébeci Dunaágba is ; ugyanakkor valahol Baja felett a mederben 
jégtorlasz keletkezhetett, mert a grébeci ágban a víz pár óra alatt annyira meg-
nőtt, hogy a középvízi természetes partot átlépte és a Radvány telelő helyén a 
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térszínt mintegy 2 m. magasságban jeges árvíz borította. A jégzajlás óriási ereje 
a Radvány parti kitámasztó fáit eltörte, a hajót a mederből kitolta az ártérre, 
amely azon a helyen kiirtott erdőterület voll. Az árvíz, amilyen gyorsan jött, ép 
oly gyorsan, pár óra alatt le is apadt, úgy hogy a hajó személyzetének a zajló 
jégtáblák miatt a legnagyobb erőfeszítéssel sem sikerült a hajót a mederbe 
visszavinni és a hajó az árvíz levonulása után a partéltől mintegy 6—8 m. távol-
ságra leült. (2. kép.) A hajó vízreboesátásához nyomban hozzáláttak és a Dunaág túlsó 
partjáról igyekeztek a hajót a mederbe visszahúzni, mielőtt ez sikerült volna, az 
átfagyott és átnedvesedett omlós part a hajó súlya alatt beomlott és a Radvány 
— elszakítva a partfelőli kikötéséhez alkalmazott drótköteleket — lezuhant, a víz 
a fedélzetnyílásokon keresztül a hajóteret elárasztotta ós így a Radvány, anélkül, 
hogy testének bármilyen sérülése történt volna, 1922 március 7-én elsülyedt. 

4. kép. Radvány, az emelési mimka kezdetén. 

Lezuhanásakor a meder egyenetlenségeit planirozta, a levágott földtömeget maga 
előtt tolta és ez a tömörített földtömeg akadályozta meg a továbbcsúszásban. 
A hajótest azonban még nem volt végleges nyugalmi helyzetben, hanem idősza-
konként tovább csúszott lefelé. Valószínűnek tartom, hogy a ferde helyzetben 
fekvő hajótest idővel, a benne leülepedett iszaptömeg súlyának a csúszási felület 
irányába eső componense hatása folytán még továbbcsúszott volna lefelé, de ezt 
a május havában történt emelési kisérlet alkalmával láncokkal és drótkötelekkel 
végzett erős kikötések megakadályozták. 

Az emelés szempontjából a hajó igen kedvezőtlen helyzetben feküdt. A part-
vonalhoz viszonyítva a hajó ferde helyzetet foglalt el, a hajó orra a partéltől 
2 m., a fara 14 m. távolságban volt. Míg a hajó orra a vízszín fölé emelkedett, 
addig a fara fölött 8 m. vízmélységet mértünk, hossztengelyének irányában 
1:5-höz lejtett, ami kb. 12° hajlásnak felel meg; keresztirányban a víz felöli 
oldala felé dült helyzetben feküdt, hajtása 1 méteren 41 cm., vagyis 22° volt. 

9 * 
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Ebben az esetben a kiemelés mikéntjére vonatkozólag a következő módok 
jöhettek elbírálás alá: 

1. Emelőbokorral. Ehhez a hajótest és a part között az emelőbokor uszálya 
részére nem volt elegendő vízfölület, ha mégis valamilyen oknál fogva ezt a 
módszert kellett volna alkalmazni, a partból elhordani, a mederben pedig kotorni 
kellett volna. Másfelöl ez az emelési mód kerekes gőzösöknél a gerendák nagy 
fesztávolsága miatt nem kedvező és gőzhajóknál a felépítmény leszerelését is 
szükségessé teszi. 

2. Cölöpökön nyugvó gerendázatra szerelt emelőcsavarokkal. Ennél az lett 
volna a nehézség, hogy a vízfelőli oldalon 16—20 m. hosszú és a kihajlás veszé-
lyére való tekintettel nagy méretű cölöpsor, illetőleg cölöpesoportok leverése lett 
volna szükséges, amelynek beszerzése költséges és hosszadalmas lett volna. 

3. Az egyik oldalon uszályon, a másik oldalon cölöpökön nyugvó gerendá-
zattal való emelésnél az előbb említett nehézségekhez még a változó vízállással 
járó kellemetlenségek is hozzájárulnak. 

4. Az aknákkal és bárkákkal való lezárás melletti kiszivattj^úzás a hajó 
hátsó része fölött magas vízoszlop miatt a hajó fedélzetének teherbírását tekintve, 
nem jöhetett szóba. 

5. Leginkább célravezetőnek látszott a partra kihúzás módszere. A Radvány 
gőzösnek ilyen módon való kiemelése természetesnek tűnik fel, ha meggondoljuk, 
hogy ezáltal a hajóval ugyanazt az utat tétetjük meg, amelyet elsűtyedése alkal-
mával megtett, amikor a meder rézsűjét mintegy a kihúzás céljára planirozta. 
Tehát ezt a módszert választottuk, mint amely legrövidebb idő alatt vihető keresz-
tül, legkevesebb felszerelést igényel és legkisebb költséggel jár. 

Mindenekelőtt hozzávetőleges számítást tettünk arra vonatkozólag, hogy a Rad-
ványnak a benne leülepedett iszap mennyiségével megnövekedett súlyát — 
tekintetbe véve a vízbemerűit állapotból eredő súlyveszteséget is — mekkora erő 
képes a medernek cca 25° hajlású rézsűjén, a meder fenekén csúsztatva felhúzni, 
feltételezve, hogy a hajótest a mederbe nem vágódik bele, amely feltételt azzal 
gondoltuk bizonyos fokig biztosítani, hogy a hajótest alá kellő számú pólyafát 
helyezünk el. Számításunk eredménye az volt, hogyha 8 húzóláncot alkalmazunk, 
akkor egy láncot kb. 40 tonna erővel kell meghúznunk. Ezt a 40 tonnányi erőt a 
rendelkezésre álló csigasorokkal kombinált guborákkal kifejteni nem tudtuk és 
mivel a húzóláncok számának növelése a helyszűke miatt nem látszott célszerű-
nek, a partra hozandó súlyt kellett csökkentenünk. Ezt kétféle módon eszközöltük: 

1. A hajó hátsórészét, (3. rajz) amely fölött 8 m-es víz volt, föléje állított uszály 
segítségével megemeltük, illetőleg csak bizonyos mértékben tehermentesítettük: 

2. a hajó első részében, a gépház mögötti vízzáró válaszfaltól kezdve, a 
fedélzetnyílások lezárása után a vizet kiemeltük, illetőleg a hajó ezen részében 
a vízszínt bizonyos mértékkel lejebb szállítottuk. így a bajó első részében a víz 
kiemelés folytán működő felhajtóerő, továbbá a hajó hátsó részén emelőuszállyal 
eszközölt tehermentesítés és végül a partról kifejtett húzóerő- ez a három 
tényező volt az, amelynek eredményeképen Radványt a hajó alá helyezett pólya-
fákon a part felé húztuk addig, amíg a fedélzetnyílások vízszín fölé kerültek. 
Mivel a hajó orra a vízből kiemelkedett, a húzóerőt közvetítő láncokat a hajó 
hátsó kétharmadán osztottuk el azzal a célzattal, hog}- míg a hajó liátsórészét a 
part felé húzzuk, addig a hajó orrát az ott alkalmazott kikötőláncok meglazítá-
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sával lejebb és a hajó ezen mozgása közben a forgási pont valahol a kazánok 
beépítése helyén képződjék, ahol a hajó szerkezeti kiképzése a legerősebb. 

A Radvány kiemelésére az előadott programm alapján a Budapesti Országos 
Kereskedelmi Kikötő Kormánybiztosságának szolgálatában álló Zsigmond Imre 
gépészmérnök kartárssal vállalkoztunk, a hajóemelés kivitelének lebonyolítására 
a Földmívelésügyi Minister Úr Önagyméltósága az Országos Kereskedelmi Kikötő 
kormánybiztosát, Dr. Zielinszky Szilárd Oméltóságát kérte fel, aki végrehajtó 
szervének, a M. Kir. Kikötőépítő Igazgatóságnak munkánk céljára felhasználható 
értékes felszerelését rendelkezésünkre bocsátotta.. A hiányzó speciális hajóemelő 
eszközöket részben a M. F. T. R.-tól, részben a Ganz—Danubius hajógyártól 
vettük bérbe. A búvármunkát Hevesi Károly búvármester vállalta. A munkálat-

5. kép. Munkatér a partlevágással. Lánealáhuzás. 

nál rendelkezésünkre álló vízijárművek ezek voltak : egy D. G. 6. jelű 600 tonna 
férőjű uszály, egy vassárliajó, 2 drb. vas pionierponton, 2 horgonyzó dereglye és 4 
munkacsónak. Rendelkezésünkre állott továbbá egy lokomobilhoz kapcsolt 8"-es 
körszivattyú és egy nyer sol aj motorhoz kapcsolt 6"-es körszivattyú és 4 kézi 
membranszivattyú. A munkaerőt 20 vízi munkálatokban jártas hajósból, továbbá 
2 hajóácsból és a gépek kezeléséhez szükséges személyzetből álló törzscsoporton 
kívül a munka helyszínének környékén fölvett napszámosok szolgáltatták. A mun-
káslétszám minimuma 30, maximuma a partrahúzás idején 150 ember volt. 

A munkát szeptember 22-én kezdtük meg (4. kép.) azzal, hogy az elsűlyedt hajó 
hosszában kézi talicskázással lehordtuk a meredek omlós pártot és a meder lej-
téséhez közelálló rézsűt képeztünk ki. Eközben búvár sigítségével megvizsgáltuk 
a hajó fekvését és az előtte levő mederrészben szondirozást végeztünk. Megálla-
pítottuk a kikötő- és húzóláncok helyét. A kikötőláncok, valamint a húzóerőt 
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eszközlő csigasorok és guborák megkötésére a munkatérül szolgáló irtott erdő-
területen kellő számú erős farönkök voltak. 

A láncok aláhúzása (5. kép.) a parton felállított csörlő és a vízfelőli oldalon a 
Radvány mellé állított G. D. 6. uszályon levő csörlő segélyével, fúrészeléssel történt. 
A láncok aláhúzásánál felhasználtuk a május hóban történt sikertelen emelési 
kísérlet alkalmával elhelyezett biztosító kikötéseket, ami által a láncok aláhúzását 
rövidebb idő alatt végezhettük. Még így is az összes láncok aláhúzását október 
5-től október 28-ig, vagyis 24 napon át, helyesebben a kedvezőtlen esős időjárás 
miatt csak 18 munkanapon át végeztük el. A munkanapok teljesítményét is lénye-
gesen csökkentette az a körülmény, hogy a folytonos esőzéssel felázott agyagos 
part annnyira sáros és sikamlós volt, hogy a munkások mozogni alig tudtak, erőt 

ti. kép. Sólyafák elhelyezése. 

kifejteni még kevésbé. A húzóláncokkal egyidejűleg a hozzátartozó guborákat és 
csigasorokat is felállítottuk. A húzóláncokat kétféle módon kötöttük át a hajó-
testen és pedig négy láncot húzó- és négyet fordító-kötéssel, hogy a kihúzás 
közben fellépő fordítóhatást ellensúlyozzuk. Húzónak nevezzük azt a kötésmódot, 
amelynél a lánc meghúzott vége a hajótest alá vezet, az ilyen kötésű lánc a part 
felé húzás mellett a hajótestet víz felé forgatja, ezzel szemben fordító kötésnél a 
lánc meghúzott vége a hajó fedélzetén megy végig és a vízfelőli oldalon megy a 
hajótest alá, az ilyen kötésű lánc a hajótestet part felé forgatja. A kikötőláncok 
fordítóra voltak megkötve. Ugyanekkor aláhúztuk a tehermentesítő megemelést 
szolgáló két emelőlán'cot is. 

A láncokkal való műveletek befejezése után a sólyafák elhelyezésére került 
a sor. A sólyafákat már előzőleg előkészítettük, (6. kép) a hajótest alá beverendő végük 
lapos meghegyezést kapott, a két oldalukon végig ráöntött betonrétegek pedig a 
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víz alá merüléshez szükséges súlyt pótolták. Úgy volt számítva, hogy a sólyafá-
nak a két oldalán végighúzódó betonréteggel együttes közös fajsúlya V2 legyen. 
A betonrétegnek a fához kötése úgy történt, hogy a sólyafa mindkét oldalán 
bizonyos rendszer szerint kiselejtezett iszkábákat vertünk be és ezeken keresztül 
drótot fűztünk át, így az iszkábák által a fához erősített dróthálózatot nyertünk, 
amelyhez a beton hozzáköthetett. A sólyafák csúszófelületét elhelyezés elölt 
olvasztott faggyúval leöntöttük. A sólyafák elhelyezését horgonyzó dereglyével 
eszközöltük és pedig úgy, hogy a sólyafa meghegyezett végét a horgonyzó 
dereglye homlokcsigáján keresztbe vetett kenderkötélből képződött hurokba fek-
tettük, a parton levő másik vége alá görgőt helyeztünk, ebben a helyzetben betol-
tuk addig, amíg a sólyafa hegye az elsűlyedt hajó széle fölé került. Ekkor a 
sólyafa végét a horgonyzó dereglyéről kezelt kötéllel a fenékre lebocsátottuk, a 

7. kép. Emelő-uszály a Radvány felett. 

partfelőli végét] megemeltük és ebben a ferde irányban kézi sulyokkal a hajótest 
alá 50—100 cm.-re bevertük. Elhelyeztünk 8 drb 14 m. legnagyobb és 8 m. leg-
kisebb hosszúságú sólyafát. 

A sólyafák elhelyezése után, illetőleg már azzal egyidejűleg a búvár víz-
mentesen elzárta a gépház mögötti vízzáró falon levő 40 cm.-es nyílást, amely 
a kézi raktárba vezetett. Majd elkészültek a lezáró aknák és bárkák azokhoz a 
fedélzetnyílásokhoz, amelyek a vízszin alatt voltak, tehát a gépházlejáró, a 
gépház-felülvilágító és a kazánköpeny eg nyílásához és sorban azok elhelyezése 
is megtörtént. A hajó kéményét leszereltük, mert különben a lezáró akna elhelye-
zésének útjában állott volna. 

A fedélzetnyílásoknak, valamint a víztelenítendő hajórész ablakainak és a hamu-
lyukaknak lezárása után az emelőuszály (7. kép) beállítása és az emelőláncoknak az 
emelőcsavarokkal összekötése következett. Az emelőuszállyal előzőleg próbabeállítást 
végeztünk, amikor megállapítottuk az emelőláncok pontos helyét, ennek alapján 
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helyeztettek rá az uszályra a tartógerendák és az emelőcsavarok. A beállított 
uszály orra a parttól 5 m. távol volt, az uszályt a parttól távolabb nem vihettük, 
mert az első emelőgerendák még így is az uszály keskenyedő és kevésbé teher-
bíró orr-részére kerültek, közelebb a parthoz viszont nem hozhattuk, mert akkor 
a hajókihúzásnak csak igen kis útján vehettük volna hasznát az uszály teher-
mentesítő segítségének. Eredetileg az volt a tervünk, hogy az emelőuszályt a 
Radvány fölé párhuzamosan állítjuk be, ettől eltértünk, mert párhuzamos állás-
ban — a Radvány kötélíveivel való ütközés veszélye miatt — vagy az emelő-
láncokat kellett volna a Radvány farához közelebb alkalmaznunk vagy az emelést 
közvetítő gerendák kerültek volna igen közel az uszály orrához. 

Ezek után gondoskodtunk a guborák és csigasorok tökéletes felszereléséről 
és megkenéséről, majd az egyik szivattyút a kazánköpenyegnyílás lezáró aknájá-

8. kép. Guborák a partrahúzás alatt. 

hoz, a másik szivattyút az emelőuszály mellé állítottuk: ezçel a Radvány eme-
lésének előkészítő munkálatait befejeztük. 

A hajó kihúzása november 16-án reggel vette kezdetét. A G. D. 6. uszály-
nak mind a három rekeszét egyenletesen megtöltöttük vízzel olyan mértékben, 
hogy az uszály a XVI. mércejelig merült, ekkor az emelőcsavarokkal az emelő-
láncokat egyenletesen rászorítottuk, azután az uszály első tartányából és keveset 
a másodikból is, összesen 60 m3 vizet kiszívattunk, amiáltal a Radvány hátsó 
részét 60 tonna erővel tehermentesítettük. Ezzel egyidejűleg a hajó első elzárt 
részében a vizet 150 cm.-rel leszívtuk. Abban a pillanatban, amikor ez a két 
súlycsökkentő hatás bekövetkezett, a parton levő 8 guborát egyenként 14, összesen 
tehát 112 ember meghajtotta. A három tényező összhatása következtében a Radvány 
megmozdult (8. kép) és a fara 60 cm.-t jött kifelé, az orra pedig keveset víz 
felé csúszott. A hajókihúzást ekkor be kellett szüntetni, mert a hajó nemcsak 
kifelé jött 60 cm.-t, hanem emelkedett is 25 cm.-t, tehát az uszály emelőhatása. 



25 

részben megszűnt. Másnap ugyanezt a müveletet kétszer megismételtük és sikerült 
a hajó farát 6 méterrel kifelé húzni, miközben a hajó orra 1 métert csúszott 
víz felé. Ekkor az emelőuszályt ki kellett kapcsolnunk és félreállítanunk, mert a 
Radvány emelkedése következtében az uszály merüléséhez a hajó fölött nem 
volt elegendő vízmélység és az uszály feneke a Radvány korlátjához ütődött. 
Ezzel szemben a hajó első kétharmadából az emelkedés arányában mindig több 
vizet emelhettünk ki anélkül, hogy a vízszínkülönbség és ezáltal a fedélzetre 
ható víznyomás nagyobbodott volna, úgy hogy a kihúzást most már az emelő-
uszály nélkül is folytathattuk. A harmadik napon a hajó kihúzását befejeztük. A hajó 
farát összesen 12 méterrel húztuk part felé, (9. kép) a hajó orra pedig 3 métert 
csúszott befelé, úgy hogy a hajó hossztengelye a partvonallal párhuzamossá lett. 
A kihúzás alatt a hajó fedélzetének keresztirányú lejtése 40 °/0-ról 44 % - r a emel-

9. kép. Radvány a kihúzás után, partfelől nézve. 

kedett, a hossztengely irányában a hajó közel vízszintes helyzetbe került és a 
fedélzetnyílások teljesen vízszín fölé kerültek. 

A partról kifejtett húzóerő nagysága lánconkint kb. 20 tonna, tehát összesen 
160 tonna volt; ugyanis egy guborához 12 ember volt állítva, egy emberre 30 kg. 
forgató nyomást véve fel, ez összesen 360 kg. erő. A gubora hajtórúdjain ható-
erők eredőjének és a gubora-baba átmérőjének viszonya alapján a gubora áttétele 
tízszeres, tehát a tovább adott erő 3600 kg. A hármas csigasor 7 húzott szálá-
nak áttétele hétszeres, tehát a közlött erő 25'2 Jonnára növekszik és így a súrló-
dásokból eredő veszteséget leszámítva, egy húzóláncra cca 20 tonna erő esik. 

További feladat volt az immár megmentettnek mondható hajót úszó álla-
potba hozni. A rendelkezésre álló két géperejű szivattyúval (10. kép) a vizet az 
egész hajótérből kiszívattuk; vízhozzáfolyás még mindig volt a tökéletlenül záró 
födélzeten át, a vízfelőli hamúlyuknál, a jégszekrénynél és a keréktengely tömítő-
szelencéjénél. A hajó ferde fekvésének következtében a hajótér vízfelőli szakában 
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végig, a legmélyebb helyen 1 méter magasnak talált iszapréteg volt lerakodva. 
Folytonos szivattyúzás, mellett kezdetét vette a hajótérben levő iszap eltávolítása, 
részben a víz felkavarásával és szivattyúzással, de főleg lapátolással és vedrekkel, 
ezt három napon és a közbeeső két éjjelen át szakadatlanul végeztük. Az iszap 
kiszedésének mértékében a hajó vízfelőli oldala emelkedett, ezzel szemben a hajó 
partfelőli oldala az iszapba ben3romulva mindjobban felfeküdt, amihez hozzájárult, 
hogy a Duna kis mértékben apadóban volt. Az iszap eltávolításának harmadik 
napján a hajó fedélzete teljesen vízszín fölé került. 

Ekkor óvatosságból a hajónak összes fedélzetnyílásait lebárkáztuk, hogy 
a hajót a későbbiek során esetleg újbóli elsűlyedés veszélye ellen biztosítsuk, 
közben pedig a mintegy 120 m. széles Dunaág túlsó partján két guborát állítottunk 
fel és ezekkel a hajót vízre húztuk. (11. kép). A vízrehúzás után a hajó a vízfelőli 

10. kép. Radvány partrahúzás után, szivattyúzás közben, víz felöl nézve. 

oldalára billenve teljesen úszott, a vízvonal a fedélzet pereme alatt mintegy 20 cm.-re 
volt. Mivel a három napi folytonos üzem folytán munkásaink kimerültek, a harmadik 
éjszakára a gépeket leállítottuk és a hajó víztelenítése az éjszaka folyamán váltott 
őrséggel időnkinti kézi szivattyúzással történt. Azután még további 5 napon át 
folytattuk a hajó kitakarítását, aminek folytán a hajó félrebillent oldala napról-
napra emelkedett, egészen vízszintes helyzetbe azonban nem sikerült hoznunk, 
tehát a hajó felemelkedő oldalát az elvontatás idejére láncokkal leterheltük és 
a vontatás könnyítése céljából a hajó keréklapátjait is leszereltük. 

Közben azonban bekövetkezett a fagy. A grébeci Dunaág akkor már három 
napja be volt fagyva, a jég 5 cm. erős volt. A Radványt újabb befagyás veszélye 
fenyegette. Az időjárás mindig hidegebb lett, veszteni való időnk nem volt, 3 csónak-
kal nekivágtunk a befagyott Dunaágnak és két napi erős munkával 4 km. hosszú-
ságban keskeny csatornát törtünk a jégen a nagy Dunáig, amely jégmentes volt. 
Nov. 29-én a G. D. 6. uszály kivételével összes járműveinket egymás után akasz-
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tottuk és 60 ember erejével parti vontatással erős hóviharban, a jégen tört keskeny 
csatornán át, amelyen a jégtáblák már újólag összefagyófélben voltak, eljutottunk 
a grébeci ág torkolatához. Erre a küzdelmes útra jellemző, hogy ezt a 4 km. távol-
ságot 5 óra alatt tettük meg. A G. D. 6. uszály még két napig Grébecen maradt, 
a parton levő felszerelési tárgyak berakása a legnagyobb erővel tovább folyt, 
végre december 1-én újabb jégtörési munka után a G. D. 6. uszályt is kivontattuk 
a nagy Dunára. 

A kiemelt Radvány gőzössel és teljes felszerelésünkkel december 5-én érkez-
tünk meg Budapestre, így tehát az elindulás napjától a visszaérkezés napjáig 
77 nap telt el. 

A munka kivitelének idejét lényegesen meghosszabbította a kedvezőtlen idő-
járás, a sok esőzés és a magas vízállás, amelynek következtében sok olyan munkát 

11. kép. A kiemelt Radvány. 

kellett víz alatt végeznünk, amit a nyári kis víz idején levegőn készíthettünk volna 
el. Munkánk első szakában a gyors előhaladást a munkáskérdés is akadályozta, 
ugyanis az éppen akkor esedékes különféle mezőgazdasági munkák miatt nem 
tudtunk kellő számú napszámost szerezni, pedig azon a vidéken akkortájt 500 К 
napszámot 600 K-ra fölemeltük. A munkások, kényszerhelyzetünket látva, a nap-
számot 1000 K-ra emelték fel. Ekkor az Orsz. Keresk. Kikötő Kormánybiztosa igen 
szerencsés szociális intézkedést tett, ugyanis engedélyezte, hogy munkásainkat 
a beszerzési árnál olcsóbban elláthatjuk kenyérrel, burgonyával és babbal, magunk 
pedig összeköttetéseink felhasználásával dohányt szereztünk be és azt a forgalmi 
trafikáron osztottuk szét embereink között. Lisztet vásároltunk és rendszeres 
kenyérsütési üzemet tartottunk fen és amikor Decs községben 140 К volt a kenyér 
kilója, akkor mi 12 К kilónkinti ráfizetés mellett képesek voltunk 80 koronáért adni 
a kenyeret. Ez a berendezkedés azért is fontos volt, mert a munkahelyünkhöz 
legközelebb eső lakott hely 14 km. távol volt. Ezt látva azok az emberek, akik 
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1000 koronán alul nem akarták a munkát felvenni, a nyújtott előnyök mellett 
600 koronáért munkába léptek. Ilyen módon egy pár ezer korona élelmiszer ráfizetés 
mellett százezreket takarítottunk meg. Emellett munkásaink munkakészsége külö-
nösen említésre méltó volt, mivel foglalkoztunk velük, együttéreztek velünk a munká-
nál, a sikertelenség látható módon bántotta őket, az eredmény örömet keltett bennük, 
ezt azért említem, mert a legtöbb esetben a munkateljesítmény kérdése a munkást 
hidegen hagyja. A munkásokkal való közvetlen foglalkozás, amely még a családi 
körülmények iránti érdeklődésre is kiterjedhet, a mérnökre elég sok terhet ró? 
szabad idejének egy részét leköti, de a munkateljesítményre feltétlen üdvös 
hatással van. 

A Radvány gőzös megmentésének költsége 7,100.000 K-ra rúgott, ebben azon-
ban nemcsak a kiemelés költsége, hanem az elsűlyedés idejétől kezdve a Rad-
ványnyal kapcsolatban történt mindennemű kiadás is bentfoglaltatik. 

A régi rendszerű esőmérő főhibájáról. 
I r ta : Réthlij Antal dr. 

(3 ábrával.) 

A csapadékmegfigyelések rendkívül nagy gyakorlati jelentősége miatt nagy 
gondot kell arra fordítani, hogy a mérési hibákat kiküszöböljük, vagy ha azok 
már elkerülhetetlenek, legalább lecsökkentsük. A hibák legnagyobb része az ész-
lelő személyében van, azonban olyan hiba is van, amelyik az esőmérő szerkeze-
tében rejlik. 

Először 1912 májusában állapítottam meg ezt minden kétséget kizárólag. 
Rougemont Mór, a volt kolozsvári állomásunk észlelője, kísérletet tett annak meg-
állapítására, hogy felhőszakadás alkalmával mennyi eső hull le rövid idő alatt. 
Ezért a tartalék esőmérőre megfelelő védődeszkát csináltatott. A zápor kezdetekor 
levette s végeztével ismét lefödte az esőmérőt. A nyert adatokat elhányta. Az 
észleléseket azért hagyta abba, mert reájött, hogy az esőmérőben akkor is gyűlik 
össze csapadék, lia a fedő rajta van, szóval, hogyha az esőmérő be van fedve, 
ennek okát nem tudta kitalálni. Rögtön reámutattam arra, hogy az esőmérőbe 
annak külső falán oldalt lefolyó csapadékvíz alul a szuronyzárnál beszivárog. 
Azután megnéztem több helyütt a régi rendszerű esőmérőket és mindenütt meg-
állapítható volt a beszivárgás ; sok rosszul festett újabb esőmérőnek a fenekén 
és a külső oldalán még a csíkok is látszottak. Hivatalos utamról hazatérve, így 
számoltam be ezen tapasztalatomról: a régi esőmérőbe sok csapadékvíz szivá-
roghat be, ha a szuronyzára nem zár erősen. 

Júniusban Csáktornyán fordultam meg, ekkor ott is Vio m2 nagyságú fel-
fogóval felszerelt esőmérő volt használatban. Jelentésemben erről így írtam : 
«Esőmérője régi, már nem nagyon használható, mert a szuronyzár ezen is annyira 
meglazult, hogy erős esők alkalmával bizonnyal számottevő csapadék szivároghat 
be. Intézkedtem, hogy a Muracsányban lévő két Hellmann-féle esőmérőt a mérő-
hengerrel együtt az észlelő átvegye és felkértem párhuzamos észlelésekre.» 

1912 november liavában Turkevén jártam, ahol a Schenzl-féle esőmérővel 
— így nevezzük a régi rendszerű alacsony felfogóval ellátott esőmérőket — 


