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FELKÉSZÜLÉS A JÁTÉKRA
1.  Állítsátok össze a hajó háromdimenziós tábláját. A 10–11. oldalon találhatók a részletes utasítások 
a tábla felállításához. A kész táblát helyezzétek az asztal közepére, hogy minden játékos könnyen 
hozzáférhessen. 

2. Helyezzétek el a 12 játékfigurát a táblán látható kerek szimbólumokon.  
Egy-egy tetszőlegesen kiválasztott bábu álljon minden helyen.

3. Minden játékos kap egy-egy paravánt, egy nyomozati lapot és egy tollat  
vagy ceruzát. A nyomozati lapot  a paraván mögé kell rejteni úgy,  
hogy ne láthassa a többi játékos.

 
4. Keverjétek meg a 13 szereplőt ábrázoló kártyacsomagot. A legfelső kártyalapot  
tegyétek félre, és ügyeljetek arra, hogy egyik játékos se láthassa a képes felét.  
Ez a szereplő lesz a tolvaj ebben a játszmában. Ezután osszátok szét a játékosok  
között a maradék kártyákat. Ha hárman vesznek részt a játszmában, mindenkinek  
4 kártya jut; ha négyen játsszák, akkor mindenki 3 lapot kap. A játék kétszemélyes  
változatában 3 szereplőkártyát kell kivenni és elrejteni a játék kezdetén,  
és a maradék 10-et elosztani a két játékos között.  
Minden játékos megnézi a kapott lapokat, de nem mutatja meg őket a többi  
játékosnak. Mindenki felírja a saját nyomozati lapjára, milyen szereplők kerültek  
hozzá (az egyszerűség kedvéért ki is húzhatják a nevüket). Ezek a szereplők már  
a nyomozás kezdeti szakaszában tisztázták magukat minden gyanú alól. 

5. Keverjétek meg az eseménykártyákat, majd fordítsátok  
fel a legfelső lapot – ez lesz az első esemény a játékban.  
A többi eseménykártyából álló paklit tegyétek  
könnyen elérhető helyre.

6. Keverjétek meg a kérdéskártyákat.  
Minden játékos két-két kártyát kap, elolvassa  
őket, de nem árulja el a tartalmukat a többieknek.  
Ezután még 3 lapot kell levenni a pakli tetejéről,  
és felfordítva az asztal közepére helyezni. 

Szobaasszony

Ég a munka a keze alatt.  Mindig tud tiszta törölközővel  és szaftos pletykákkal szolgálni.

GRÓFNŐ

OPERAÉNEKESNŐKAPITÁNY  
és PAPAGÁJOK

4 paraván

Pap

Öblös hangú, kedélyes  
ember. Latin mondásokkal  
fárasztja a hallgatóságát.

Pótmama

Nélkülözhetetlen. A nyugalom  szigete, ha az utazástól nyűgös gyerekeket szórakoztatja.

33 kérdéskártya

Hírlapíró

Mindig öltönyben,  

jegyzetfüzettel jár. Abból él,  

hogy szétkürtöli a botrányokat.

Helyszín
Fedélzet

Életkor

Kiállítja a számlákat, felveszi  

a panaszokat, intézi a valutaváltást.

Egyesek gyanúsnak tartják…

Gazdasági tiszt
Ajándékboltos

Lyukat beszél minden kuncsaft  

hasába. Ért a tenyérjósláshoz,  

állítólag be is válnak a jóslatai.

A legfontosabb ember a hajón.  

Ismeri a viharokat, orkánokat, sőt…  

az emberi gyengeségeket is.

Kapitány

Bingó
BingóBingó

BingóBingóBingó
Ebéd

Úszómedence

1 háromdimenziós tábla

Nem

SZOBAASSZONY

AJÁNDÉKBOLTOS

PÓTMAMA

12 játékfigura  

 13 kártya  
 a szereplők képével

9 eseménykártya

jegyzettömb  
a nyomozati lapokkal

HÍRLAPÍRÓ

BEVEZETÉS
A Batory óceánjáró fedélzetén több értékes holminak lába kelt. A legutóbbi fényes bál után 
eltűntek a Grófnő igazgyöngy ékszerei! A feladat, kedves detektívek, hogy leplezzétek 
le és kapjátok el a tolvajt. Akinek sikerül, annak hírnév, pénz és a Grófnő örök hálája lesz  
a jutalma.

A JÁTÉK ELEMEI

 
A játékhoz szükség lesz 4 golyóstollra (vagy ceruzára),  
ezeket nem tartalmazza a doboz. Be kell szerezni őket a játék megkezdése előtt.



KEZDŐDHET A JÁTÉK!
SZEREPLŐK

13 szereplője van a játéknak, mindegyikük három jellemzővel rendelkezik. 

A jellemzők: nem (férfi vagy nő)        
státusz (a legénység tagja vagy utas)      

életkor (fiatal, középkorú vagy idős)             

Minden szereplő egyedi, mert a három jellemzőnek egyféle kombinációja tartozik hozzá. Ezért  
a játékosok ki tudják következtetni, mely szereplők kerültek a többi játékoshoz a játszma kezdetén. 
Egyre szűkül a gyanúsítottak köre – egészen addig, míg az egyik játékos meg nem nevezi a tolvajt,  
és ezzel meg nem nyeri a játékot.  

A Kapitány Papagájai sajátos szereplők. Nincs saját bábujuk, hiszen a Kapitány vállán ülnek. Ezért 
mindig ugyanazon a helyszínen tartózkodnak, mint ő. Érdemes szem előtt tartani, hogy a Papagájok 
hím- és nőneműek, és a legénység tagjai. Nincs viszont meghatározott életkoruk. A kérdések 
megválaszolásánál egy szereplőnek számítanak. 

4 5

A JÁTÉK MENETE

Az a játékos kezdi a játékot, aki utoljára ült hajón vagy csónakon. 

A játékos három műveletet tesz az alábbi sorrendben:

 1.  LÉP A BÁBUVAL A TÁBLÁN, ÉS KÁRTYÁKAT SZEREZ.

 2.  FELHASZNÁLJA A NÁLA LÉVŐ KÉRDÉSKÁRTYÁT VAGY -KÁRTYÁKAT.

 3.  KÉRDÉST TESZ FEL EGY MÁSIK JÁTÉKOSNAK. 

1. A SZEREPLŐK MOZGATÁSA

A játékosnak 1 lépés során 4 felhasználható mozgáspontja van, ezekkel mozgathatja  
a szereplőket. 
Lépni az alábbi szabályok szerint lehet:

	 ●	 A játékos bármelyik szereplő bábujával léphet.
 
	 ●	 Egy mozgásponttal egy szereplő a szomszédos helyszínre léphet át.  
  A helyszínek között összeköttetésnek kell lennie, vagyis a két helyiséget  
  elválasztó falon kell lennie átjárónak. 
 
	 ●	 A játékos feloszthatja a mozgáspontokat a szereplők között, tehát léphet például két  
  szereplővel két-két mezőt; vagy négy szereplővel egy-egy mezőt, vagy egy szereplővel  
  négy mezőt. 
 
	 ●	 Ha egy szereplő a lépcsőház mezőjébe lép, onnan a hajó három fedélzetén lévő  
  bármelyik, az adott lépcsőházzal szomszédos mezőbe átléphet. Érdemes figyelni  
  arra, hogy két lépcsőház van. A lépcsőházba való belépés és a lépcsőházból  
  való kilépés is külön mozgáspontba kerül. Egy szereplő sem maradhat  
  a következő körig a lépcsőházban.
 
	 ●	 Egy szereplő sem léphet még egyszer ugyanarra a mezőre,  
  ahol már volt ugyanabban a körben.
 
	 ●	 Egy mezőben sosem tartózkodhat 3-nál több szereplő egyszerre.  
  (A Kapitány és a Papagájok egy szereplőnek számítanak.) 

	 ●	A játékosnak nem kell felhasználnia minden rendelkezésére álló mozgáspontot. 



 ● Ha a játékos a szereplők mozgatásával teljesítette az eseménykártyán előírt feltételt,  
  azzal 1 kérdéskártyát szerez. A kártyákat a három felfelé fordított kártya közül vagy  
  a lefelé fordított kártyacsomagból húzza. A kör végén pótolni kell a felfelé fordított lapot. 

Az adott helyszínhez kapcsolódó eseményeknél a játékos minden alkalommal kap egy kérdéskártyát,  
ha bármely szereplő egy más nevű helyszínről arra a helyszínre lép. Tehát például ha a „Derűs nap” esemény 
van soron, akkor a sétatérről sétatérre tett lépés után nem jár a játékosnak kérdéskártya.
Az olyan eseményeknél, amelyek egy adott típusú szereplőre vonatkoznak, a játékos minden 
alkalommal kap kérdéskártyát, ha bármely szereplő a helyszínre lép, és olyan szereplővel találkozik 
ott, aki teljesíti az adott esemény kártyáján előírt feltételt. Ha a helyszínen két ilyen szereplő 
tartózkodik, a játékos 2 kérdéskártyát kap. A „Tollaslabda” eseménynél akár 3 kérdéskártyát  
is szerezhet (Papagájok, Kapitány és egy harmadik férfi szereplő).

Például: A „Tánc a szalonban” esemény zajlik. A játékos a Hírlapíróval abba a kabinba lép,  
ahol a Pótmama és a Gazdasági Tiszt tartózkodik. A Hírlapíró itt a legénység két tagjával találkozott 
1– tehát a játékos 2 új kérdéskártyát kap.  

FIGYELEM! A Kapitányt és a Papagájokat ábrázoló bábu 1 nőnek és 2 férfinak számít. 

Példa: A „Tollaslabda” eseménynél a játékos a Kapitánnyal találkozik. Itt 2 kártyát kap. 

Egy játékosnál sosem lehet 5-nél több kérdéskártya. Ha esetleg teljesítette a feltételeket, akkor 
kerülhet hozzá több, de a kör végén el kell dobnia annyi tetszőlegesen kiválasztott lapot, hogy ne 
maradjon nála 5-nél több.

Ha elfogy valamelyik kártyacsomag, újra kell keverni a már felhasznált kártyákat, és ezt a paklit 
használni a továbbiakban. 

2. A KÉRDÉSKÁRTYÁK HASZNÁLATA

Egy játékos 1 vagy több kérdéskártyát hozhat játékba. A kártyákat felfordítva helyezi az asztalra 
– úgy, hogy a többi játékos is megnézhesse. Ha valamelyik kérdéskártya alján vörös csík látható, 
a játékos rögtön új eseménykártyát húz, és felfordítva az előző kártyára helyez. Függetlenül attól, 
hány kérdéskártyán látható a vörös csík, csak 1 új eseménykártyát lehet húzni. Ez lép a korábbi 
eseménykártya helyébe. 
Ha a játékosnál nincs semmilyen kártya, vagy csak Létszám kártyája maradt, húz 1 kártyát a lefelé 
fordított pakliból, és rögtön játékba hozza. Ha kiderül, hogy ez is Létszám, a játékos újabb kártyát 
húz, a Létszám kártyát (vagy kártyákat) pedig az eldobott lapok közé teszi. 

7

3. KÉRDÉSEK 

A játékos feltesz egy kérdést bármelyik más játékosnak – kivéve azt, aki az előző körben tőle kérdezett 
(tehát nem lehet „viszonozni” a kérdést). Ez a szabály nem vonatkozik a kétszemélyes játszmára. 

A játékban 6 kérdéskategória létezik: Kor, Nem, Státusz, Helyszín, Fedélzet, Létszám. 
A kérdések feltevéséhez a játékos azokat a kártyákat használja fel, amelyeket a 2. lépésnél kapott. 

	 ●	Úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy „igen” vagy „nem” legyen a válasz. 

Például: 
Ha a játékos egy Helyszín kártyát mutat fel, felteheti így a kérdés:
  – Bent van valamelyik szereplőd egy kabinban?
  – Több szereplőd van a szalonban, mint a szivarszobában?
  – Van két szereplőd a sétatéren?

	 ●	Ha a játékos több különböző kérdéskártyát használ fel, akár egy kérdésbe is belefoglalhat 
  több kategóriát. Viszont úgy kell megfogalmaznia a kérdését, hogy a válasz „igen” vagy „nem” 
  legyen. Ha a felhasznált kérdéskártyák között van egy Létszám kártya, úgy is meg lehet fogalmazni 
  a kérdést, hogy a válasz egy konkrét számot tartalmazzon (a kérdést ilyenkor a „hány” kérdőszóval 
  kell kezdeni).

I. példa: 
A játékos felmutatja a Nem és az Életkor kártyát, majd 
felteszi a kérdést:
  – Van nálad középkorú nő?
  – Több idős férfi van nálad, mint fiatal férfi?
  – Pontosan egy fiatal férfi van nálad?

2. példa:
A játékos a Fedélzet és a Létszám kártyát mutatja fel, majd felteszi a kérdést:
  – Hány szereplőd van a napozófedélzeten?
  – Hány szereplőd van a sétatéren?

	 ●	Ha a játékos legalább két azonos kategóriájú kártyát használ fel, feltehet egy kérdést annak 
  a játékosnak, akinek az előző körben ő válaszolt (tehát viszonozhatja a kérdést).
  Ez a szabály nem vonatkozik a kétszemélyes játékra, ahol a játékosok mindig egymást kérdezik.
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Nem



A KÉRDEZÉS TOVÁBBI SZABÁLYAI
	 ●	 A kérdésben nem szabad megnevezni konkrét szereplőt.
 
	 ●	 Aki csak Létszám kártyát mutat fel, az nem tehet fel kérdést. 

	 ●	 A Kapitány Papagájai mindig ugyanazon a mezőn állnak, mint a Kapitány (vagyis ülnek a vállán), 
  de önálló szereplőként kezelendők. A Papagájok neme férfi és nő, tehát kérdésre válaszolva egy 
  személynek, de két nemnek kell tekinteni őket.  
  Ha például azt a játékost, akinél a Grófnő, a Kapitány és a Papagájok vannak, megkérdezik, 
  hogy több nő van-e nála, mint férfi, a válasz: „nem”. Ez esetben ugyanis két női és két férfi 
  szereplő van nála.  
  A Létszám kategóriában a Papagájok egy szereplőt jelentenek.

A VÁLASZ
Az a játékos, akinek feltették a kérdést, köteles az igazsághoz híven válaszolni. 
Mind a kérdést, mind a rá kapott választ hallja az összes játékos.  

KI KÖVETKEZIK A JÁTÉKBAN?
Ha egy játékos választ kapott a kérdéseire, az a játékos következik, aki a válaszokat adta. 
Ő lesz a kérdező a következő körben. 
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A JÁTSZMA VÉGE
Bármelyik játékos a játszma során bármikor (nem kell megvárnia, míg rá kerül a sor!) megpróbálhatja 
leleplezni a tettest. Ehhez hangosan ki kell jelentenie: „Vádolom!” 
Ekkor megszakad a játék, a játékos pedig megjelöli a megvádolt szereplőt a nyomozati lap megfelelő 
mezőjében. Ezután megnézi a játszma kezdetén félretett kártyalapot. Ha az a személy szerepel a kártyán, 
akit megvádolt, az azt jelenti, hogy a játékos leleplezte a tettest, és megnyerte a játszmát. Ha tévedett, 
akkor ezt elmondja a többi játékosnak anélkül, hogy megmutatná nekik a kártyát, és visszahelyezi  
a tábla alá.

Ettől kezdve a vádoló játékos már csak válaszolhat a többi játékos kérdéseire.  Ő maga nem használhat 
fel több kérdéskártyát, nem lép a figurákkal a hajón, és nem tesz fel kérdéseket a többieknek.  
Ha valamelyik másik játékosra kerül a sor, és a vádolónak tesz fel kérdést, akkor a következő aktív 
játékos az lesz, aki a kérdezőtől balra ül. Az a játékos, aki tévesen vádolt, nem tehet több vádemelési 
kísérletet.

A játszma akkor ér véget, ha valamelyik játékos a megfelelő szereplőt vádolja meg, vagy ha – egy 
kivételével – minden játékos tévesen nevezte meg a tolvajt. Ez esetben az utolsó játékos, aki még nem 
vádolt meg senkit, megnyeri a játszmát. 

A JÁTÉK KÉTSZEMÉLYES VÁLTOZATA
A kétszemélyes verzióban 3 tettes van. Az győz, aki egy vádemelési aktussal helyesen nevezi meg  
a három bűnözőt. Ha csak egy szereplőt is hamisan vádolt, a vádló veszített!

A játék előkészületei csaknem ugyanúgy zajlanak, mint a három- vagy a négyszereplős változatnál. 
Az egyetlen különbség, hogy a játszma megkezdése előtt 3 szereplő kártyáját teszik félre (szemben 
a több résztvevős változattal, amikor csak 1-et). Ezután minden játékos 5–5 szereplő kártyáját kapja 
meg.

A két résztvevős változatban felváltva kérdeznek egymástól a játékosok; nincs megtiltva a kérdés 
viszonzása. Szabad visszakérdezni.

EREDMÉNYES NYOMOZÁST KÍVÁNUNK! 

HOGYAN HASZNÁLJUK  
A NYOMOZATI LAPOT?

A nyomozati lapnak két része van. A felső rész rubrikáiba kell beírni a többi 
játékos nevét, itt láthatók a szereplőkre vonatkozó jellemzők szimbólumai,  
és van hely a jegyzeteknek.
Az alsó rész tartalmazza az összes szereplő alakját és a kártyájukon látható 
szimbólumokat. Minden szereplő fölött van egy üres négyzet. Ha a játékos 
kikövetkeztette, hogy az adott szereplő nem lophatta el a Grófnő nyakékét, 
akkor kiikszeli a négyzetet. Ha viszont úgy dönt a játékos, hogy vádat emel, 
akkor kipipálja a négyzetet. Tetszőleges módon lehet jegyzetelni. Az ábrán 
látható egy példa a nyomozati lapra.

Tominál van a legénység legalább egy tagja, és pontosan két férfi.

Marcinál van a legénység több mint egy tagja.

Tominál van legalább két női szereplő.
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FIGYELEM! Úgy is lehet játszani a Batory óceánjáróval, ha nem rakjuk össze  
az egész hajómodellt. Elég, ha elhelyezzük az asztalon a 3 fedélzetet,  

és úgy játszunk rajta, mint egy hagyományos játéktáblán.
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A TÖRTÉNET KEZDETE

A Batory nem volt közönséges hajó. Ebben a hajóban öltött testet az az álom, hogy lengyel flotta járja  
a világ tengereit és óceánjait. Legenda szövődött köré, olyan szép és gazdag volt, hogy nem akadt hozzá 
fogható hajó, még a legnagyobb óceánjárók között sem.
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◆ 1930-ban kezdődött a történet. Az akkori nehéz gazdasági körülmények között alapították meg 
nagy erőfeszítéssel a Lengyel Óceánhajózási Társaságot (PTTO), amely megvásárolta a dán Baltic 
America Line többségi részvénycsomagját. Így lett a lengyel vállalat három kiöregedett hajó – a Polonia,  
a Kościuszko és a Pułaski – tulajdonosa. E hajókkal indították el kis idő múlva az első tengerentúli 
lengyel járatot New Yorkba.

◆ Az 1929-es gazdasági válság hatásai viszont gyorsan elérték a lengyel hajózási társaságot. Az Egyesült 
Államok korlátozta a bevándorlók befogadását – a PTTO társaság legfőbb tevékenysége viszont éppen 
a kivándorlók szállítása volt, tehát elég nagy bajba került. Minél előbb el kellett dönteniük a vezetőknek, 
mit tegyenek, hogy nyereségessé tegyék a vállalatot, amely egyre nagyobb állami támogatásokat 
nyelt el. 1932-ban hozták meg a döntést, hogy modern hajókat építenek, amelyek jobban megfelelnek  
a tulajdonos igényeinek. Továbbra is szállítottak kivándorlókat, de a legmagasabb osztályra jellemző 
luxus biztosításával turistákra, üzletemberekre és kormányküldöttségekre is számítottak.

A HAJÓ ÉPÍTÉSE

Eltelt egy év, mire valóra vált az, ami valószerűtlen álomnak tűnt. A vállalat irodáiban eldöntötték, 
hogy a heti Gdynia–New York járat legfontosabb egysége két 18 csomó sebességű óceánjáró lesz. 
Lengyelországban nem volt megfelelő hajóépítési infrastruktúra, ezért az a döntés született, hogy 
mindkét hajót külföldön építtetik meg. Az olasz  Cantieri Riuniti dell’Adriatico Monfalcone társaságtól 
érkezett a legkedvezőbb ajánlat. De maradt még egy gond – a pénz. A válság idején különösen nehéz 
volt pénzforráshoz jutni, márpedig a luxus-óceánjárók – akármilyen nagy szükség volt rájuk – igen 
sokba kerültek. Aztán ez a probléma is megoldódott – lengyel szénnel fizettek a hajókért, amire az 
olasz vasútnak volt szüksége.

◆ 1934-ben kezdődött a hajóépítés. A néhány évvel korábban vízre bocsátott Victoria mintájára 
készítették mindkét óceánjáró acéltestét. Mindkettő nagyjából 5200 tonnát nyomott, ebből  
a felhasznált fa súlya 700 tonnát, a festék, a cement és a szigetelés 270 tonnát, a szerelvények 700 tonnát, 
a csővezetékek 300 tonnát, az utaskabinok felszerelése 1100 tonnát, az elektromos berendezések 
200 tonnát, a hajógépház a tengelyekkel, csavarokkal és segédgépekkel 1800 tonnát, végül a tartalék 
alkatrészek és egyebek 200 tonnát tettek ki. Az első hajót, amely a Piłsudski nevet kapta, 1934. december 
19-én bocsátották vízre. A második 1935. július 3-án került vízre, és hosszas viták után a Báthori István 
emlékére a Batory nevet kapta.

◆ A lengyeleknek nem volt gyakorlatuk a hajótesttervezésben, ezért az építés során tulajdonképpen  
a hajóbelső dekorálásában merült ki a szerepük. Ennek érdekében létrehozták a Művészeti Albizottságot, 
melynek a varsói Szépművészeti Akadémia professzora, Wojciech Jastrzębowski lett az elnöke, a tagjai 
pedig Stanisław Brukalski és dr. Lech Niemojewski építészmérnökök, illetve a varsói Szépművészeti 
Akadémia rektora, Tadeusz Pruszkowski professzor voltak. Az albizottságnak egy lényeges problémával 
kellett megküzdenie: igen szűkös költségvetésből vásárolhatott műalkotásokat. A gondot az Országos 

A gdyniai Tengeri Kikötő és a hozzá tartozó Tranzitcsarnok épületében rendezték be az Emigráció 
Múzeumát. Az 1933-ban átadott épület hosszú évekig szolgált a kivándorlók ügyeinek kezelésére, 
erről a helyről indult el a nagyvilágba több százezer ember. Itt keresztezték egymást a legtávolabbi 
útvonalak, itt vetettek horgonyt a legendás lengyel óceánjárók, mindenekelőtt az M/S Batory.
Jelenleg egy olyan kiállítás is látható a múzeumban, amely azokról a lengyelekről szól, akik más-más 
korszakban, különféle okokból vágtak neki a világ legkülönbözőbb tájainak.

M/S BATORY

H
en

ry
k 

Po
dd

ęb
sk

i, 
Po

lo
na

 –
 L

en
gy

el
 N

em
ze

ti
 K

ön
yv

tá
r (

ny
ilv

án
os

 d
ok

um
en

tu
m

)



Gazdasági Bank, a Lengyel Bank, a Postatakarékpénztár és a Lengyel Széntársulás hozzájárulásával 
oldották meg. Ennek köszönhetően viszonylag olcsón sikerült egyszerű, lakályos és nagyon kényelmes 
belső teret kialakítani, amely elnyerte mindkét hajó nemzetközi vendégkörének elismerését.

A BATORY ELSŐ ÉVEI

A Batory 1936-ban útra készen állt. Eustazy Borkowski lett a kapitánya, aki korábban a Kościuszko 
óceánjáró parancsnoka volt. A tulajdonos PTTO társaság, amely időközben Gdynia America Line-ra 
(GAL) változtatta a nevét, úgy határozott, hogy kihasználja, hogy a hajó Olaszországban készült, és 
színvonalas hajóutat szervez Olaszországból Lengyelországba. „Déli Útvonalnak” nevezték el az első 
utat, amelynek során a hajó Triesztből indult, és Dubrovnik, Barcelona, Casablanca, Madeira, Lisszabon 
és London érintésével ért Gdyniába. Számos kiváló személyiséget láttak vendégül a fedélzeten. Köztük 
volt például a festő Wojciech Kossak, Stefan Żeromski özvegye, Anna Żeromska és a lánya, Monika, 
illetve a népszerű színházi és filmszínésznő, Irena Eichlerówna-Stypińska. Meghívták a sajtó képviselőit 
is. Az elegáns kabinokban vendégeskedett többek között az író és újságíró Melchior Wańkowicz, aki 
minden kikötőből táviratban számolt be az utazásról, ezeket az írásokat pedig felolvasták a Lengyel 
Rádióban.

◆ Az óceánjáró 1936. május 11-én kötött ki először Gdyniában, ahol az egész országból odasereglettek 
tömege üdvözölte. Hat nappal később ünnepi mise keretében került sor a zászlószentelésre. Május 18-án 
indult a Batory az első óceáni útjára. A fedélzeten tartózkodott egy kormányküldöttség, melynek tagja 
volt Franciszek Doleżal miniszterhelyettes, a frissen kinevezett New York-i lengyel nagykövet, Jerzy 
Potocki, dr. Bolesław Wieniawa-Długoszowski dandártábornok és Gustaw Orlicz-Dreszer tábornok. 
1936. május 28-án érkezett New Yorkba az óceánjáró, amely 18 csomós átlagsebességgel, 7 nap és 17 
óra alatt tette meg az utat, leszámítva a 8 órás koppenhágai várakozást.

◆ A rendszeres tengerentúli hajóutak mellett kirándulóutakat is tett a hajó. A nyári szezonban több 
rövidebb, Gdyniából a balti államokba vezető utat tett a Batory és ikerpárja, a Piłsudski. Ez a fajta 
kirándulás sokkal olcsóbb volt, mint az átkelés az Atlanti-óceánon, és olyan népszerű lett, hogy a II. 
világháború kitöréséig mindkét hajó megtelt utasokkal a rövid utakra. Télen viszont másképp festett  
a helyzet. Ez volt az úgynevezett holtszezon az Atlanti-óceánon, ilyenkor ritkultak a személyszállító 
utak. A GAL vezetősége úgy döntött, hogy ebben az időszakban nem szeli át az Atlanti-óceánt  
a Piłsudski, hanem amerikai kirándulóutakra megy New Yorkból Kubába, a Bermudákra vagy Jamaikába. 
Néhányszor a Batoryt is beosztották egzotikus kirándulóutakra.

◆ Titokzatos tűzesetek szakították meg a Batory sikeres útjainak sorozatát. 1937. június 3-án, amikor 
éppen New Yorkba tartott a hajó, a kettes számú kürtő alján szivárogni kezdett a füst. Több fedélzettel 
lejjebb, a gépteremben találták meg a tűz fészkét. Gyorsan meg kellett állnia a Batorynak, az utasokat 
pedig a hajó hátsó fedélzetére menekítették. Ezalatt a legénység megküzdött az elemekkel. Sikerült 
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eloltani a tüzet, a gépházban dolgozók fáradozásának köszönhetően minden fontos berendezést 
sikerült működőképes állapotba hozni, és újra beindították a motorokat. A vizsgálat kiderítette, 
hogy egy nyitva hagyott szelep okozta a szerencsétlenséget, amelyen keresztül jelentős mennyiségű 
üzemanyag ömlött a forró kazánra, és ettől belobbant a párolgó olaj.

◆ A legrejtélyesebb tűzesetre viszont néhány hónappal később, 1938. április 9-én került sor, amikor  
a 3-as számú raktérben csaptak fel a lángok, ahol Dániában feladott ládákat tároltak. Miután kikötöttek 
New Yorkban, ultraibolya fénnyel világították át a ládák maradványait, így tökéletesen láthatóvá váltak 
a nyomok, amelyek arra utaltak, hogy valaki benzinszármazékot öntött rájuk. A fűrészporban kénsav 
nyomát is felfedeztek, ez az anyag termelt hőt a láda belsejében. Tehát tulajdonképpen nyilvánvalóvá 
vált, hogy szabotázs történt, de sosem kapták el az elkövetőket.

◆ Hasonló bonyodalmakat okozott 
a lengyel hajónak, hogy illegális 
utascsempészés folyt a fedélzetén. 
Jelentősebb összegekkel környékezték 
meg a legénység tagjait, ők pedig 
hajlandóak voltak illegálisan szállítani 
olyan utasokat, akik nem rendelkeztek 
megfelelő engedélyekkel, vízummal és 
jeggyel. Ez az eljárás már az első utakon is 
problémát okozott, és csak a legnagyobb 
csempészbotrány kitörése után sikerült 
végleg felszámolni. A botrányról 
beszámolt minden fontosabb hazai lap. 
A nyomozás során fény derült arra, hogy 
igen jól kiépített hálózattal dolgozott  
a csempészbanda. Felhajtóik működtek 
a kisvárosokban, ők kutatták fel és 
beszélték rá a kuncsaftokat az illegális 
utazásra, mások pedig a legénység 
tagjait vették rá, hogy közreműködjenek  
a törvényszegő tevékenységben. Miután 
1937-ben nagyszámú illegális utast 
fedeztek fel a hajón, szigorú biztonsági 
intézkedéseket vezettek be, és végül 
sikerült véget vetni a GAL hajóin évekig 
folytatott csempészésnek.
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A II. VILÁGHÁBORÚ  ALATT

A háború kitörésének napján mindkét hajó a Atlanti-óceánon tartózkodott. A Piłsudski hazafelé 
tartott, Gdyniába, a Batory pedig New York felé haladt. 1939. szeptember 1-jén kódolt távirat érkezett 
az óceánjáróra azzal az utasítással, hogy kössön ki a legközelebbi angol kikötőben. Borkowski kapitány 
viszont úgy döntött, hogy nem fordul vissza, hanem átszeli az Atlanti-óceánt, ezért később elmarasztalta  
a GAL vezetősége. Módosították az útvonalat, Grönland térségébe vezényelték a hajót, messze a szokásos 
atlanti-óceáni útvonalaktól. 1939. szeptember 5-én ért New Yorkba a Batory. Tízegynéhány nappal később 
sztrájkba lépett a legénység a fedélzeten, mert megingott a bizalmuk a parancsnokban, a tulajdonosok 
pedig elmaradtak a bérek kifizetésével. A sztrájk eredményeképpen Eustazy Borkowskit leváltották 
kapitányi tisztségéről. Önhatalmúlag New Yorkban maradt a legénység 185 tagja is. Még aznap elindult  
a hajó Halifaxbe, és ott is maradt 1939. december 5-ig, amikor kibérelte a brit Admiralitás.

◆ December 23-án indult első háborús útjára a Batory, csapatszállító hajóként ment Glasgow-ba. Ott 
általános felújítást végeztek rajta, és a katonai szükségleteknek megfelelően alakították át, majd egy 
igen veszélyes szállítóútra indították Norvégiába. 1940. április 10-én kezdte meg első útját a norvég 
hadjáratban. Ekkor vette tűz alá a hajót egy U-65-ös tengeralattjáró, de a kilőtt torpedók elvétették  
a célpontot. Nem sokkal később a levegőből is megtámadták. Önfeláldozó helytállásáért és a harcokban 
való részvételéért a Batory megkapta a kiérdemelt elismerést. Az észak-európai küldetés befejezése 
után megjelent a fedélzeten a magas rangú Edmund Ironside tábornok a brit vezérkarral együtt, hogy 
személyesen gratuláljanak a legénységnek a jól teljesített feladathoz.

◆ Ezután több utat tett a Batory Franciaországba, ahol nagyon veszélyes körülmények között végezte  
a katonák és a civil lakosság evakuálását. Nem sokkal később egy Kanadába tartó konvojhoz csatlakozott. 
Ez az út a rendkívül értékes hajórakományáról lett híres. Ebben az időben Londonban voltak a Wawel 
kimenekített kincsei: a lengyel királyok koronázási kardja, a Szczerbiec és a wáweli gobelinek. Vagonokba 
rakodták és Glasgow-ba szállították az értékes történelmi ereklyéket. Ott egy másik nagyértékű 
rakományt is a lengyel hajóra vittek – az Angol Bank aranykészletét. Hogy megvédjék a rakományt a német 
támadástól, azt a hírt terjesztették el, hogy hadifoglyokat szállítanak a Batoryn. Egy kisebb új-fundlandi 
üzemzavar után a hajó szerencsésen megérkezett Kanadába, a visszaúton pedig katonákat szállított. 

◆ 1940. augusztus 5-én kötött ki a Batory Liverpoolban, itt 1340 utas és katona szállt fel a hajóra.  Több mint 
500 angol gyerek volt köztük, akiket a világ biztonságosabb részeire akartak kimenekíteni. A gyerekek 
miatt titokban tartották az útvonalat. Már a nyílt tengeren hajóztak, amikor elárulták a kapitánynak, 
hogy Ausztrália az úticél. A gyerekek időközben olyan jól összebarátkoztak a lengyel legénységgel, hogy 
fellázadtak, amikor félúton át akarták szállítani őket egy másik hajóra. A visszaúton, Angliába tartva  
a Batory katonai egységeket szállított a közbeeső állomások kikötői között. 1941. február 10-én ért véget 
az út Glasgow-ban. Összesen 153 napig tartott, nem számítva a hosszabb kikötői várakozásokat. Az út 
során 45 408 tengeri mérföldet tett meg a hajó. Ezalatt egyszer sem érte támadás, ezért kapta a híres 
Lucky Ship becenevet.
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◆ Miután több utat tett meg zavartalanul csapatszállító hajóként, az Admiralitás döntése értelmében 
a Batory az 1942 őszére tervezett észak-afrikai deszantműveletekhez csatlakozott. A hadművelet  
a Torch fedőnevet kapta. Október 26-án a Batoryt az Algéria északnyugati részén fekvő oráni régióba 
induló konvojba osztották be. November 7-én, éjszaka kezdődött meg a történelem első vízideszant-
művelete. Az Angliában kidolgozott csapattelepítési tervről a helyszínen derült ki, hogy rendkívül 
nehéz végrehajtani, mert az erős szélben alig tudtak csónakba szállni a katonák. Tetézte a bajt, hogy 
az egyik lőszerrel megpakolt csónakon tűz ütött ki, a rakomány elég hamar felrobbant, és sok katonát 
megsebesítettek a szilánkok. A hajó mégis minden sérülés nélkül tért vissza Glasgow-ba november 
17-én. Pár nappal később katonai csapatokkal a fedélzetén indult Algírba, ott viszont a katonák 
partraszállása közben légitámadás célpontja lett a hajó. A támadás sikertelen volt, bár a szomszédos 
hajót sikerült elsüllyeszteni, és a robbanás kisebb sérülést okozott a Batory oldalán és felső fedélzeten. 
Az óceánjárót ezután a Szicília közelében zajló művelethez osztották be, és megkezdődött a felkészülés 
az új feladatra. 1943. június közepéig zajlottak a deszantgyakorlatok. A szicíliai partraszállás  a Husky 
fedőnevet kapta. Az olasz sziget akkoriban a német haditengerészet és légierő fontos bázisa volt. 
Július 9-én, a Capo Passerótól nyugatra  érte el az óceánjáró a sziget partjait, másnap pedig pirkadat 
előtt deszantcsónakokon kezdték meg a csapatok a partraszállást. Ezalatt többször fújtak légiriadót,  
de egyszer sem érte támadás a hajót.

◆ A Batory néhány út erejéig még visszatért a csapatszállításhoz , de nem sokkal később már kompként 
használták Egyiptom és Taranto kikötője között, az olasz frontra szállított katonai egységeket. A brit 
vezetők határozott ellenkezése dacára ekkor került a fedélzetre a híres Wojtek medve. 1944 júliusában, 
az elég unalmas és egyhangú kompjárat után a Dragoon fedőnevű, dél-franciaországi hadműveletbe 
kapcsolódott be az óceánjáró. Július 28-án hagyta el Alexandriát, és néhány nappal később utoljára 
érkezett meg Tarantóba, ahol francia csapatokkal együtt felvette a francia hadsereg parancsnokát, 
Jean de Lattre de Tassignyt. A lengyel óceánjáró lett a hadművelet főparancsnokának zászlóshajója. 
A Cannes és Toulon közti partszakaszon hajtották végre a partraszállást, ez a szövetségesek sikeres 
művelete volt.



A HÁBORÚ UTÁN

1946. április 11-én, számos zavartalan csapatszállító út után a Batory befejezte a brit kötelékben végzett 
szolgálatát, visszakerült a GAL-hoz. Természetesen a többéves háborús szolgálat után általános 
felújításra szorult. Ezt egyetlen hazai hajógyár sem tudta volna elvégezni, ezért a belga Mercantile 
Marine Engineering & Graving Docks társaságra bízták.

◆ Már végéhez közeledett a felújítás, amikor 1946. szeptember 26-án egy zárlatos berendezés miatt 
tűz ütött ki a hajón. Gyorsan megfékezték a lángokat, de a felső fedélzetek nagy része tönkrement. 
Ezért nagy késéssel tért vissza a hajó a polgári hajózáshoz – a háború után csak 1947. április 14-én 
üdvözölhették újra a Batoryt New Yorkban.

◆ A Lengyelországra kényszerített kommunista rezsim a negyvenes években a hajót is ellenőrzése alá 
vonta. Megjelent egy pártsejt az óceánjárón, amelynek az volt a feladata, hogy agitálja a legénységet, 
melynek tagjai közt a Biztonsági Hivatal több ügynöke is működött. Alaposan megfigyelték a hajót,  
a legénységét, sőt az utasokat is. Ez nem kerülte el az Egyesült Államok hatóságainak figyelmét, 
amelyek a hazájukat fenyegető potenciális veszélyforrásként kezdtek tekinteni a hajóra. Mégis 
csak 1949 májusában kezdtek kellemetlenkedni az amerikaiak, amikor nemzetközi botrány tört ki, 
mert kiderült, hogy a hajón rejtőzött el Gerhardt Eisler, akit az Egyesült Államokban kommunista 
tevékenységgel vádoltak. A legénység csak egy nappal a leleplezése után jelentette, hogy a hajón 
tartózkodik, ezért az amerikaiak ezt szándékos cselekedetnek minősítették, melynek célja az lett 
volna, hogy megszöktessenek az országból egy kommunistát. Ez az eset közvetlen oka volt annak, hogy 
egyre gyakrabban zaklatták a hajót a hatóságok, végül pedig a GAL 1951 áprilisában a New Yorki- járat 
megszüntetésére kényszerült.

◆ Ekkor egy kevéssé jövedelmező indiai járatra, a Gdynia–Southampton–Gibraltár–Málta–Port Said–
Aden–Karacsi– Bombay útvonalra vezényelték át a hajót. A hosszú út miatt ritkaságszámba ment, 
ha sikerült megpillantani a Batoryt a gdyniai kikötőben. Ez arra késztette a Biztonsági Hivatalt, hogy  
a fedélzeten tartózkodó ügynökökön keresztül még nagyobb erőkkel figyeltesse a hajót. Ez vezetett 
Jan Ćwikliński kapitány 1953. június 19-i szökéséhez. Tudomására jutott ugyanis, hogy a Newcastle-i 
felújítás után otthon letartóztatás vár rá.

◆ Az egyik indiai út során a Batoryn történt a lengyel személyszállító flotta történetének egyik 
legtragikusabb balesete. 1954 novemberében a Földközi-tengeren hatalmas hullám zúdult az 
orrfedélzetre, az egyik ott dolgozó matróz életét vesztette, három másik pedig lesodródott a hajóról. 
Sosem találták meg a holttestüket.

◆ 1956 novemberében szüntették meg végleg a járatot, amikor Izrael megtámadta Egyiptomot, 
és lezárta a Szuezi-csatornát, amely a legrövidebb út volt Európa és India között. Hónapokig tartó 
tárgyalások után úgy döntöttek, hogy visszaküldik a Batoryt az észak-atlanti vizekre. Ez leginkább annak 
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volt köszönhető, hogy a Sztálin halálát követő  úgynevezett olvadás következtében liberalizálódott 
Lengyelország nyugati politikája. A hajót ezúttal a Gdynia–Koppenhága–Southampton–Montreal 
útvonalra irányították. 1957. augusztus 26-án érkezett először Kanadába, ahol nagyon szívélyesen 
fogadták. Hamarosan a Batory lett az egyik összekötő kapocs az ottani lengyel közösség és az óhaza 
között. Az óceánjáró útjait, melyeket mindig igen nagy utaslétszámmal tett meg, nemegyszer rendkívüli 
események kísérték. 1960. november 12-én a Batory mentette ki a kanadai Septilis Trader szállítóhajó 
mentőcsónakban rekedt legénységét, 1967. január 22-én pedig részt vett egy mentőakcióban, amikor  
a Jacob Verolme holland tankhajón gázrobbanás történt.

A SZOLGÁLAT VÉGE

1968-ban tette meg utolsó óceáni útját a hajó, ezután rövid utakra vezényelték. London volt az egyik 
kikötő ezeken az utakon. Itt búcsúztatták a Batoryt 1969. február 20-án nagy tiszteletadással. Meghívták 
az ünnepségre az akkor már felnőtt gyerekeket, akiket a háború alatt Ausztráliába szállított a hajó.

◆ Nem sokkal később megszületett a döntés, hogy szállodahajóvá alakítják át a Batoryt. A Gdański 
Városi Tanács Elnöksége vásárolta meg, és a Gdańsk-Tourist Városi Idegenforgalmi Vállalat kezelésébe 
adta. Ebben az új szerepében viszont nem hozta meg az elvárt hasznot, ezért 1971. március 11-én 
ócskavasként adták el a hongkongi Yau Wing Metal Junknak. Május 11-én kötött ki Hongkongban, és 
június 2-án eresztették le a zászlóját. Így ért véget a világ tengerein és óceánjain hajózó Batory nagyszerű 
története.

Grzegorz Rogowski

Tengeri utasszállító utak száma 222
Háborús utak száma 59
Kirándulóutak száma 75
Szállított utasok száma 270 000 fő, közülük mintegy 120 000 személy katonai egység tagja 
 és mintegy 30 000 kiránduló utas
Műszaki adatok
Hossz 160,6 m
Szélesség 21,576 m
Legnagyobb sebesség 20 csomó, üzemi sebesség 18 csomó
Térkapacitás 14 286,84 regisztertonna
Utasok száma
A háború előtt turistaosztályon: 355 fő, harmadosztályon: 405 fő
Az 1947-es átépítés után első osztályon: 412 fő, turistaosztályon: 420 fő
Az 1957-es átépítés után első osztályon: 76 fő, turistaosztályon: 716 fő
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Az Emigráció Múzeuma Gdyniában:
Játékszabályok: Joanna Gojżewska, Łukasz Kierznikiewicz, Marek Ścibior | Történelmi áttekintés: Grzegorz Rogowski
Szerkesztő és korrektor: Agnieszka Kochanowska | Koordinátor: Agnieszka Kaim | Magyar fordítás: Mihályi Zsuzsa

A játéktábla tervezése, kivitelezése és technológiai előkészítése: Sławomir Bejda

Egyes illusztrációkat, elnevezéseket és leírásokat a játék igényeinek megfelelően egyszerűsítettünk, ezek nem számítanak a Batory óceánjáróról 
szóló történelmi forrásoknak.

A játék címében szereplő hajó névadója a magyar főúri családból származó Báthory István (1533–1586), aki Erdély fejedelmeként nyerte el a lengyel 
koronát. Az 1576-ban trónra lépő uralkodó megerősítette a királyi hatalmat, és sikeresen szállt szembe az ország balti-tengeri területeit elhódító 
IV. Iván orosz cárral, ezért a lengyel hagyomány a legnagyobb uralkodók között tartja számon. A lengyel–litván állam élén is irányította az erdélyi 
ügyeket, szemmel tartotta a török Porta, a Habsburg udvar és más európai hatalmak politikáját, szoros kapcsolatot tartott fenn a pápasággal. 
Reneszánsz síremlékét a Krakkóba látogatók ma is megtekinthetik a Wawel székesegyházában, a lengyel királyok nyughelyén. A hajó orrán  
a Báthory-család címere látható.
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