
Az osztrák-magyar északi sarki expedíció célja, amelyről már korábban beszámoltunk, az 

északkeleti átjáró felfedezését tűzte ki, de a zseniális legénység mást talált! A legénység és a 

magyar kormány végre információkat adott ki a sikeres küldetés történetéről, amelyet ma 

készségesen összefoglalunk Önöknek. 

Augusztusban a hajó legénysége északnyugatra szárazföldre bukkant, de sajnos a sarki tél 

meggátolta, hogy azt megközelíthessék. Viszont októberben már a szárazföld közelében 

töltötték el a következő sarki telet, tanulva korábban elkövetett hibájukból. 

Márciusban a legénység egy része partra is szállt. Március 20-án Payer és Orel öt matrózzal és 

három kutyával szánon útra keltek, hogy megállapítsák a sziget északi kiterjedésének 

nagyságát. A csapat közben két részre vált. Az út során Payer és egy matróz alatt beszakadt a 

jég, ami sajnálatos módon magával rántotta a szánt és a kutyákat is. Payert azonnal ki tudták 

menteni, de a matróz és a kutyák túl mélyen voltak ahhoz, hogy felszerelés nélkül 

kimenthessék őket. Ezután visszamentek a csapat hátrahagyott részéhez és magukkal vitték a 

mentéshez szükségez felszerelést. A szerencsétlen balesetet a matróz, a rakomány és a kutyák 

is szerencsésen túlélték. 

Észak felé haladva arra lettek figyelmesek, hogy a szárazföld a Spitzbergákkal azonos méretű 

szigetcsoport lehet, amit észak, illetve déli irányban egy tengerszoros választ ketté. Az átjáró 

az Ausztria-szoros elnevezést kapta, a keleti fősziget a Wilczek-föld nevet kapta, a nyugati 

vidéket pedig Zichy-földnek keresztelték. Payerék eljutottak egy nagyobb szigetre is, amelynek 

a Rudolf trónörökös-sziget nevet adták. Miután elérték a szigetcsoport északi részét, 

megpillantották a Ferenc József-földtől északra fekvő Jeges-tengert. A Ferenc József-föld 

legészakabb pontját Petermannról, a legtávolabbi hegyfokot Bécsről nevezték el, míg a 

Wilczek-föld legészakabb fokának neve Pest-fok lett. Már tervezik a Pest-fok átkeresztelését 

Budapest-fokra, valamint egy másik hegyfok Budapest főpolgármesteréről, Ráth Károlyról 

kapná a nevét. Az expedíció megörökítéséül palackba zárt rövid jelentést hagyott hátra a 

legénység, amelyet egy sziklarepedésbe raktak. Payerék április 12-én fordultak vissza, majd 

Tegetthoffhoz április 21-én érkeztek vissza. Május elején szerveztek egy kisebb utazást 

északnyugat felé egy magas hegyre, amelyről messzire áttekinthették a szigetcsoport nyugati 

vidékét. 



Természetesen az expedíció legnagyobb sikerén kívül egyéb területeket is felfedeztek: Fiume-

fok, Simonnyi-gleccser és Deák-sziget.  

Nagyon büszkék vagyunk az osztrák-magyar legénységre, reméljük az Önök büszkeségét is 

elnyerték! 

Forrás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93magyar_%C3%A9szaki-

sarki_exped%C3%ADci%C3%B3 


