
CSONKARÉTI KÁROLY 

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA 
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 
1916—1917 

Hadműveletek Montenegro és Albánia leörül 

A Szerbia ellen 1915 őszén megindított támadás 1916 elején sikeres befejezéséhez 
közeledett. A megvert szerb hadsereg maradványai az albán kikötők felé menekültek 
s ott várták elszállításukat. Am Montenegro még tartotta magát: különösen a Cat-
tarói-öböl fölé tornyosuló sziklabércek erődökké kiépített állásai okoztak gondot az 
osztrák—magyar hadvezetésnek. Ezért a Hadseregfőparancsnokság (AOK) az ún. 
Lovcen-ütegek elhallgattatásához igénybe vette a haditengerészetet is. 

Az erre irányuló hadműveletekben a cs. és kir. haditengerészet részéről a Cattarói-
öbölben állomásozó 5. csatahajó-osztály parancsnoka, Hanza Sándor ellentenger
nagy működött együtt Trollmann Ignác tábornaggyal, a 19. hadtest parancsnokával. 

A hadihajók 1916. január 8-án vonultak tüzelőállásba. Az ASPERN cirkáló (pa
rancsnoka norwalli Kőnek Emil fregattkapitány) a nyílt Adriáról, a Traste-öböltől 
délre, 7 óra 11 perckor nyitott tüzet s közben a partvonal mentén öt különböző állás
ból két napon át lőtte az ellenséges erődöket és ütegeket, amelyeket Sorsich tábor
nagy csoportjának kellett elfoglalnia. Az ASPERN feladata nehéz volt, mert a cél
pontok fedve voltak és nem találtak kisegítő célpontokat sem, ezért a közvetett tűz
vezetést a hagyományos módon nem lehetett alkalmazni. Kőnek fregattkapitány 
olyan új tűzvezetést dolgozott ki, amely addig ismeretlen volt a flottánál. A repülő
gépekkel ellenőriztette a találatokat, amelyek mind jól feküdtek. Később a flotta
parancsnokság ezt az új tűzvezetést is oktattatta minden tüzérségi iskolán. Az AS
PERN — a maga frontján — minden ellenséges üteget megsemmisített. Amikor ro
hamra került sor, az itt támadó 19. hadtestnek mindössze 8 halottja és 32 sebesültje 
volt. A légi megfigyelést a telefonnal még föl nem szerelt M 31 és L 61 jelű vízirepülő
gépek végezték. Ugyanekkor a nyílt tenger felől is biztosították a cirkálót. 

A BUDAPEST csatahajó 7 óra 23 perckor kezdte lőni a Babjak, majd a Krstac-
hegyek tüzérségi állásait. Másnap, január 9-én, gyalogsági állásokat vett célba. 
A KAISER KARL VI páncélos cirkáló a Lovcen-ütegeket lőtte. Hogy ezeket a ma
gas állásokat elérhesse, a hajót a vízhatlan rekeszekbe árasztott vízzel 7°-kal meg
döntötték. A jó tűzvezetésért a tüzérségi parancsnok, sachsenfelsi Dietrich Alfréd 
sorhajóhadnagy külön dicséretet kapott. Azonban a montenegrói tüzérség hamar 
belőtte a páncélos cirkálót — a becsapódások 3 méterre közelítették meg a hajót —, 
ezért helyet változtatott. Másnap a BUDAPEST-tel együtt a Krštac-hegy állásait 
lőtte. 
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A KAISER FRANZ JOSEPH I cirkáló a Valistától északra és délre fekvő területe
ket bombázta. A PANTHER cirkáló a Cattaro fölötti terepet és a szerpentinutat 
tartotta tűz alatt. E nehéz egységeken kívül a HUSZÁR és WARASDINER rombo
lók vettek részt a hadműveletben. Az ostrom január 10-re sikerrel járt. A hadsereg 
rohammal bevette a montenegróiak romhalmazzá vált erődítményeit. Csakhamar 
elesett a főváros, Cetinje és Montenegro letette a fegyvert.1 

Megkezdődött a déli — cattarói — haditengerészeti támaszpont kiépítése, hogy 
alkalmassá váljék sok és nagy hajó karbantartására, ellátására. Ugyanekkor na
gyobb arányban folytatódhatott a Montenegrót és Albániát megszálló osztrák— 
magyar csapatok utánpótlása a tengeren át, hiszen a szárazföldön ez — vasút, egy
általán bármilyen közút hiányában — csaknem lehetetlen volt. 

A Monarchia felügyelete alatt álló tengerpart ezután majdnem kiterjedt az Adria 
teljes keleti oldalára. Csak Valona maradt olasz kézben, ami később, a korlátlan ten
geralattjáró háborúnak a Földközi-tengerre kiható korszakában már nagy veszélyt 
és súlyos hátrányt jelentett. Elsősorban a Földközi-tengerre való kijutást nehezítette, 
mert Valona az antant erős haditengerészeti bázisává vált, ahonnan könnyűszerrel 
ellenőrizhették az otrantói zárat, az azon áttörő búvárhajókat. 

A szerb hadsereg összeomlásával — evakuálásával — kapcsolatban felmerül a 
kérdés, amelyre azóta sincs kielégítő válasz. Nevezetesen, hogy a cs. és kir. haditen
gerészet miért nem próbálta erélyesen, nagy erőkkel meggátolni a szerb katonaság 
és hadianyag elszállítását ? Több mint 250 000 szerbet szállítottak el az antant ha
jók. Közülük 120 000 katonát újból fölfegyvereztek és a francia Keleti Front parancs
noka, Franchet d'Esperay tábornok rendelkezése alá helyeztek. Ezek törték át 
1918-ban a bolgár frontot, amely Bulgária kapitulációjához vezetett, s amely meg
nyitotta az utat a Dunához, Magyarországig. Ezt, természetesen, 1916-ban nem lehe
tett ilyen pontosan előre látni, de arra gondolni kellett volna, hogy ilyen nagy lét
számú katonaság újból felhasználhatóvá válhat. Ezért nehéz megérteni, hogy a cs. 
és kir. haditengerészet miért csupán könnyű egységekkel — gyorscirkálókkal, rom
bolókkal, torpedónaszádokkal, tengeralattjárókkal és vízi repülőgépekkel — lépett 
fel az evakuálás ellen, mialatt nehéz egységei tétlenül álltak horgonyaikon. Sajnos, 
az ide vágó iratok hiányoznak. Azokat 1918-ban Olaszországba vitték és fellelhetet-
lenek. Csak annyit tudunk, hogy a Hadseregfőparancsnokság 1916 februárjában 
megkérdezte Haus tengernagytól, részt kíván-e venni Durazzo elfoglalásában. A flot
taparancsnok nemet mondott, arra hivatkozva, hogy a Jón-tengeren 40 nehéz ellen
séges egység tartózkodik. Haus az 1915. december 29-i érzékeny veszteség után 
(elsüllyedt a modern LIKA és TRIGLAV romboló) féltette hajóit. Azokat egy várha
tó partraszállás elhárítására tartalékolta. Nem kockáztatott. Az AOK pedig nem 
erőltette, mert nem tulajdonított neki nagyobb fontosságot.2 

Végeredményben a tengeralattjárók és hidroplánok akcióin kívül a flotta erői há
romszor futottak ki Albánia elé: január 27-én a NOVARA-csoport, február 6-án és 
24-én a HELGOLAND-csoport. Ez utóbbit a viharos tengerjárás és a rossz látási 
viszonyok február 24-én visszakényszerítették bázisára. Mindhárom akciót erőszakos 
felderítésnek tekintették s nem a szállítások megakadályozására irányuló hadmű
veletnek. 

Január 3-án az U 4 felrobbantott egy albán vitorlást, egy másikat pedig foglyul 
ejtve bevontatott az öbölbe (Bocche di Cattaro). Az U 1 és az U 2 az év első napjai
ban Trieszt előtt őrködött az U 10-el. 

1 Martiny, Nikolaus von: Bilddokumente aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918.1—II. Graz, 1973. 5—7. o. 
2 Baumgartner, Lothar: Österreich—Ungarns Dünkirchen? Marine, Gestern-Heute, 1982. évfolyam. 2. szám, 46— 

53. o. 
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Január elején a következő tengeralattjárók állomásoztak az Öbölben, a Gjenovic 
előtti tengeralattjáró-támaszponton: az U 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16 és 17. Közülük 
az U 14-et (ex CURIE) függőleges kormánylapátjára mázolt hullámvonalak 
különböztették meg francia társaitól. Ezt azonban csak akkor lehetett látni, ha a na
szád teljesen felemelkedett, ami január 8-án kis híján a vesztét okozta. Ugyanis az 
U 14 az albán partok előtt járőrözött s 7-én este leült a fenékre éjszakázni. Reggel 
felemelkedett. Átszellőztették, a legénység reggelizett a fedélzeten. Ugyancsak a kö
zelben, a fenéken ülve töltötte az éjszakát az U 11 is. Ezen a búvárhajón korábban 
keltek s a Mati-torkolat felé hajózva az őrtiszt meglátta s franciának vélte az U 14-et. 
Az U 11 lemerült s támadásra indult. Teufl sorhajóhadnagynak ez volt első parancs
noki beosztása tengeralattjárón, a gyanútlanul ringatódzó zsákmány érthető izga
tottsággal töltötte el. 7 óra 18 perckor mindkét torpedó kilövésre készen feküdt a 
vetőcsőben. Ugyanebben a pillanatban vette észre az U 14 őrszeme a közeledő pe
riszkópot. Az emberek lezuhantak a fedélzeti nyílásokon, a motorok felbőgtek, de a 
naszád igen lassan merült. S ez volt a szerencséjük. Teufl sorhajóhadnagy ujja a tor
pedó indítására jelt adó gombon nyugodott, amikor észrevette a kormánylapát hul
lámvonalait. Lefújta a támadást s felemelkedett. Az U 14 is abbahagyta a merülést, 
mert parancsnoka, Trapp sorhajóhadnagy felismerte támadója, az U 11 hídját.3 

Január 20-án az U 11 feltartóztatta és az Öbölbe kísérte a PALASCIANO (ex 
KÖNIG ALBERT) kórházhajót, amelyet azonban, mivel nem hadizsákmányként 
került olasz lobogó alá, szabadon bocsátottak. Ugyanezen a napon az U 14 sikertele
nül támadott egy olasz torpedónaszádot. Röviddel ezután egy szállítógőzöst táma
dott meg, ez azonban lőni kezdte és feléje rohant, hogy eltapossa. Az U 14 gyorsan 
lemerült, de közben egy brit cirkáló és két romboló ért a helyszínre. Vízibombákkal 
támadták a tengeralattjárót, amelynek egyik üzemanyagtartálya megsérült, engedte 
az olajat és csak nagyon keservesen — cselt alkalmazva — tudott eltűnni az olaj
foltok árulkodó nyomait követő üldözői elől. 

Január 21-én az U 17, január 24-én az U 15, január 27-én az U 11 támadott ered
ménytelenül ellenséges hajókat.4 

1916. január 17-én az 5. csatahajó-osztály parancsnokának utasítására a NO VARA 
gyorscirkáló az ORJEN és CSEPEL rombolókkal kifutott, hogy zavarja az ellensé
ges hajóforgalmat. Az Öböl elhagyása után géphiba miatt mindkét romboló vissza
fordult. Kevéssel ezt követően a NOVARA füstoszlopot észlelt. Feléje indult. 16 
óra 45 perckor már látszott, hogy három cirkáló halad rombolók kíséretében délnyu
gatnak. A túlerő miatt a NOVARA visszafordult, az ellenség pedig üldözőbe vette. 
Két könnyű olasz gyorscirkáló lőtávolba ért. A harmadik, nagyobb cirkáló lemaradt. 
Rövid tűzpárbaj után az olaszok felhagytak az üldözéssel és eredeti irányukba for
dulva eltűntek a horizontról. Horthy sorhajókapitány sértetlenül érkezett hajójá
val a hazai kikötőbe.5 

Február 6-án a HELGOLAND gyorscirkáló indult bevetésre két torpedónaszád
csoporttal. Az 1. csoportot a 74 T, a 78 T és a 80 T alkotta, a másik, 5. számú csoportot 
a 83 F, a 87 F és a 88 F torpedónaszádok képezték. A Durazzó—Brindisi közötti út
vonalat kellett felderíteniük. Közben felfűtve várakozott a öbölben a SANKT 
GEORG páncélos cirkáló. 

A kötelék — miután a Prevlaka-öbölben rövid ideig várakozott a WILDFANG 
romboló jelentésére a felderítő útján tapasztaltakról —, 17 óra 25-kor ért a nyílt 
vízre s 20 mérföld óránkénti sebességgel menetelt déli irányban. Két óra elteltével 
jobbról füstöt pillantottak meg. A HELGOLAND a délkelet felé tartó ellenség 

3 Trapp, Georg von: Bis zum letzten JFlaggenschuss! Salzburg—Leipzig, 1935. 113—116. o. 
4 Aichelburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich—Ungarns I—II. Graz, 1981. 312., 346. o. 
5 Sokol, Hugo Hans: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Zürich—Leipzig—Wien, 1933. 273—274. o. 

— 43 — 



irányába fordult, hogy útját keresztezve felvegye vele a harcot (az ún. ,,T" formáció 
vízszintes szárából). Ugyanekkor parancsot adott a torpedónaszádoknak a támadás
ra. Az előreiramodó torpedónaszádok két vezérhajója 19 óra 32 perckor egymásnak 
ütközött (navigálási hiba!). A 74 T úgy megsérült, hogy csoportjával vissza kellett 
fordulnia, ezért csak az 5. számú csoport folytathatta útját. Az ellenség — a brit 
WEYMOUTH cirkáló és a francia BOUCLIER romboló — észrevette a torpedóna
szádokat és tüzet nyitott. A torpedónaszádok a rombolóra rohantak, de 1500 méter
ről kilőtt torpedóik célt tévesztettek. A HELGOLAND ágyúi hallgattak, mert a 
torpedónaszádok füstje elfedte a kilátást. Miután lehallgatták az ellenség segítsé
get kérő rádiózását, Millenkovicli sorhajókapitány, kötelékparancsnok, visszafordí
totta csoportját.6 

Ugyanezen a napon a CSEPEL rombolócsoport az Öböl bejáratától délre összeta
lálkozott a brit LIVERPOOL cirkálóval és az olasz BRONZETTI rombolóval, de a 
viharos tengerjárás miatt ütközetre nem került sor.7 

Másnap, február 7-én az U 4 és az U 14 közös vállalkozás keretében indították tor
pedóikat ellenséges szállítóhajókra és egy brit cirkálóra, de nem értek el találatot. 
Az egyik üldöző romboló vízibombái károkat okoztak az U 14 testén és belső beren
dezéseiben, de még sikerült hazavergődnie. Az U 14 több mint egy esztendőn át 
javítás alatt állt s legközelebb csak 1917. április 21-én indulhatott bevetésre.8 

A szerb hadsereg evakuálását nehezítendő, 1915 decemberében német aknarakó 
tengeralattjárók telepítettek aknazárat Valona és Durazzo előtt. 1916 február elején 
a 70 F, a 76 T, a 77 T és a 83 F rakott le aknákat Antivari és San Giovanni di Medua 
elé. Ezeken az aknamezőkön robbant föl az INTREPIDO romboló, a MONSONE 
ós a RÉ UMBERTO szállítógőzösök, a francia MEMPHIS tehergőzös, valamint két 
felfegyverzett brit halászgőzös. 

Február 25-én a Monarchia csapatai benyomultak Durazzóba. Megkezdték a ki
kötő rendbehozatalát, az aknamentesítést és megindult az utánpótlás a tengeren át. 
A szállítóhajókat általában torpedónaszádok vagy rombolók — kivételesen felfegy
verzett gőzösök, ún. segédcirkálók — kísérték. 

Az U 15 február 26-tól, az U 6 február 27-től, az U 16 március 8-tól cirkált Albánia 
és az olasz partok előtt, de említésre méltó események nem történtek. 

Az U 6 legközelebb március 15-én hagyta el támaszpontját. Március 18-án reggel 
7 órakor a Laghi-foktól délnyugatra két INDOMITO-osztályú romboló tartott felé. 
Amikor 700 méter sem választotta el a tengeralattjárót az egyik rombolótól (a rom
bolók nem észlelték az U 6-ot), Falkhausen sorhajóhadnagy parancsot adott a tor
pedó indítására, amely a csőből kifutva nagy ívben elhanyarodott, visszafordult és 
hurkot írt le a tengeralattjáró körül. 

Kevéssel ezután egy BISSON-osztályú francia romboló közeledett. Az U 6 500 
méterről lőtte ki torpedóját, amely derékban találta el a rombolót. Percek alatt el
tűnt a felszínről a francia hajó — a REN AUDIN —, három tisztjével és 44 főnyi 
legénységgel.9 

Mialatt Albánia körül folytak a hadműveletek, a támadásokból az olasz partvidék 
sem maradt ki. Ebben a tengerészeti repülésnek jutott az oroszlánrész.10 Történe
tük ismertetése szétfeszítené e tanulmány megszabott terjedelmi korlátait, ezért a 
továbbiakban csak ott szólunk a tengerészeti repülőkről, ahol akcióik közvetlen kap
csolatban állnak a hajók tevékenységével. 

6 Sokol: i. m. 274—276. o. p 

7 Schupiía Peter : Die k. u. k. Seeflieger. Koblenz, 1083.182. o. 
8 Aichelburg: i. m. 335—336. o. 
9 Aichelburg: i. m. 301, 362., 347., 354. és 301. o.; Sokol: i. m. 1., 276—277., 283. o. 

10 Sehupiía: i. m. 149—150. o. 
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[^Február 3-án a hajók indultak támadásra az olasz parti célok ellen, hogy a vasútvo
nal szétlövésével megnehezítsék az ellenség utánpótlásának eljuttatását az Isonzó-
frontra. 

Az Öbölből a jelzett napon az alábbi egységek futottak ki: a SANKT GEORG 
páncélos cirkáló, mint a támadó csoport vezérhajója, a HELGOLAND gyorscirkáló, 
a WÍLDFAISTG romboló ós a 83 F, 87 F és 88 F torpedónaszádok. A cirkálók Ortona 
és S. Vito pályaudvarát vették tűz alá, s lőtték az Ariello folyó hídját. Több raktár 
lángba borult s magán a pályaudvaron is tetemes károk keletkeztek. Az ellenség parti 
ütegei viszonozták a tüzet, még egy páncélvonatot is bevetettek a hajók ellen, de 
találatot nem értek el. A csoport sértetlenül vetett horgonyt támaszpontján.11 

A tengeralattjárók közül az U 17 márciusban Brindisi magasságában cirkált, az 
U 15 pedig a Bari—Brindisi—Valona hajózóutat tartotta megfigyelés alatt. Az U 5 
ugyanekkor Ancona és Tremiti előtt ellenőrizte a tengert.12 

Aknaharc 1916—1917-ben 

A legsürgősebb aknamentesítési feladatok közé a Durazzo előtti olasz aknazárak 
eltávolítása tartozott. A munkát február végén kezdték, mely a dühöngő sirokkó 
miatt a szokottnál is veszélyesebbé vált s tovább húzódott, mint tervezték. Minde
nek előtt egy hajózócsatornát nyitottak a kikötő előtt, majd fokozatosan számolták 
fel az aknamezőt. A munkát az időjáráson kívül olasz támadások is hátráltatták. 

Március 14-én a Durazzo-foktól 3 mérföldre dolgozó 3. és 4. számú aknaszedő 
tendert és egy aknakereső jollét támadott meg három olasz torpedónaszád. A visz-
szavonuló tenderek közül a 3-asnak elromlott a hajtógépe, a 4-es azonban az ellenség 
tüzében vontába vette. Ez utóbbi parancsnokának nevét érdemes megörökíteni: 
Bruno A. von Kreidburg tengerészzászlós. Mindegyik egységnek sikerült a móló 
mögé jutnia. 

Másnap két BOUCLIER-osztályú francia romboló jelent meg Durazzo előtt és lőt
tek egy aknaszedő tagot vontató tendert. A tender elengedte a tagot és elmenekült. 
Ezután a franciák is eltávoztak. 

Március 16-ig 40 aknát emeltek ki és ártalmatlanítottak Durazzo előtt. 
Március 18-án egy francia CHAUSSEUR-osztályú és egy olasz INDOMITO-

osztályú romboló tüzelt a városra és a kikötőre. Az okozott károk nem voltak jelentő
sek. 

A San Giovanni di Medua előtt lerakott ellenséges aknazárat a tengerészeti re
pülők fedezték föl. I t t jegyezzük meg, hogy a tengerészrepülők ós az aknakutatók 
együttműködése a cs. és kir. haditengerészet specialitása volt. Az Adria tiszta vize 
lehetővé tette, hogy 200—400 méter magasságból észrevegyék az aknazárat és a 
tengeralattjárót. Ezt a San Giovanni di Medua előtti aknamezőt — 30 aknából állt — 
júniusban szedte fel a 36. számú (ex UHU) torpedónaszád, amelynek Lábas Antal 
sorhajóhadnagy volt a parancsnoka. 

San Giovanni di Medua előtt saját aknák saját hajókban is okoztak veszteséget. 
1913. március 31-ón itt ütközött aknának és robbant föl az ANDRASSY gőzös. 
Ma mir nem lehet megállapítani, hogy a hajó eltévedt-e, vagy nem volt pontos 
aknatérképe. A mentésben az OR JEN, a BALATON és a WILDFANG rombolók 
vettek részt. Közben egy tengeralattjáró megtámadta az ORJEN-t, de sikerült el
űzni. 

Ugyancsak saját aknára futott 1916. április 16-án a TIROL kórházhajó Durazzo 

11 Sokol: i. m. 243. o. 
VZAiehelburg: i. m. 294., 347., 362. o. 
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előtt. A robbanás hét beteg tisztet, 25 közkatonát és két ápolónővért Ölt meg. Míg 
az ANDRÁSSY-t nem lehetett megmenteni, addig a TIROL-t be tudták vontatni 
Cattaróba, ahol kijavították, majd ismét szolgálatba állt. Ugyancsak saját aknán 
süllyedt el 1916. június 20-án Sebenico előtt az ADELSBERG gőzös. A POLA hadi
tengerészeti szállítóhajó a Bocche di Cattaro bejáratánál sérült meg. 

Ilyen szerencsétlenség az ellenkező oldalon is történt. 1916. december 11-én az 
olasz REGINA MARGHERITA páncélos cirkáló futott aknára Albánia előtt és el
süllyedt. Ma már kideríthetetlen, hogy kik telepítették az aknát, illetőleg, hegy ez 
a német UC 14 tengeralattjáró által lerakott aknák egyike volt-e. A kísérő rcmtolck 
a viharos tengerjárás miatt a sötétben csak 250 embert tudtak kimenteni. A hajó 
parancsnoka 15 tisztjével a tengerbe veszett. 

1916 júniusában a Sebenico előtti szigetvilág vizeiben fedeztek fel aknamezőt, 
amelyet a 29. (ex MARABU) és a 31. (ex SPERBER) számú torpedónaszádok deci
tek fel. (A 29. számún teljesített szolgálatot ekkor Anton Sesan tengerészzásziós, 
az 1918. február l-jén kirobbant cattarói matrózfelkelés egyik —• és egyetlen — tiszti 
vezetője.) Összesen 36 aknát hatástalanítottak. 

Az Adria északi vizein Heinrich Bayer von Bayersburg sorhajóhadnagy, a későbbi 
jeles haditengerészeti szakíró vezette az aknamentesítést, illetve aknatelepítést. 
1916-ban hetvenegyszer futottak ki s ezalatt 2840 tengeri mérföldet tettek meg. 
Ezen kívül még kilenc útjuk volt — 180 tmf — a trieszti aknamezőkhöz. 

1916 májusában a Planka-fok előtt Gustav Sattler sorhajóhadnagy irányításával 
három sorban tengeralattjárók elleni aknazárat és egy sor felszíni hajók ellen be
állított mélységű érintőaknát telepítettek. Ez utóbbit Klippe Mulo elé. A lerakott 
aknák száma összesen 158 darab volt. Az aknatelepítés a víz mélysége miatt — 
100—140 méter — csak roppant lassan és nehezen folyt. 

1916. május 18-án, a Quarnero előtt, a saját aknák ellenőrzésekor két elővigyá-
zatlan altiszt felrobbant. Szeptember 26-án újabb baleset történt. Egy akna hatás
talanítás közben felrobbant és megölte A. Esch von Eschenwehr és H. Buchler 
fregatthadnagyot és négy tengerészt, akiknek azonban nem ismerjük a nevét. Az 
aknamentesítést az 52 T (ex ALLIGATOR) és a 66 F (ex SKORPIÓK) torpedó
naszádok végezték. 

Az aknászok úgyszólván szakadatlanul úton voltak. 1916 novemberében Unie és 
Sansego között 11 olasz aknát hatástalanítottak. 4 további, Susanna-típusú olasz 
aknát 1917 februárjában, Rabazelőtt a SALAMANDER aknahajó halászott ki. Set. a 
polai hadikikötő bejárata és a környező partvidék előtti vizek is tele voltak rend
szertelenül ledobott olasz, Tosi-típusú aknákkal, amelyeket folyamatos kereséssel 
ártalmatlanítottak. Például 1916. december 28.—1917. február 25. között a 4., 5., 
6., 27. (ex SECRETAR), 53. (ex BUSSARD) és a 34. (ex CONDOR) toipeclcna^ádck 
az Arbit és a Vnatek kiszögellés közötti tengerrészt vizsgálták át, majd átfésülték a 
Kurilla—Sotile, a Gruica—Tre Sorelle közötti hajózó utat, s több tucat csupa 
Tosi-típusú aknát hatástalanítottak. A keresést februárban is folytatva a Radovan-
kiszögellés—Pettini hajózóútban még 15 Tosi-aknát találtak és szedtek föl. 

1917. április 21-én a 92 F, 100 M, 84 F és 94 F torpedónaszádok azzal a céllal 
indultak el az öbölből, hogy Durazzo elé védő aknamezőt telepítsenek. Miután a 
viharos idő nem kedvezett az aknarakásnak, befutottak Durazzo kikötőjébe, majd 
ugyanezen nap estéjén el is hagyták, mert ellenséges rombolók közeledését jelezte a 
figyelőszolgálat. Éjfél előtt pár perccel a Linguetta-foknál megláttak egy hajót. 
Közelebb érve felismerték az olasz JAPIGIA tehergőzöst (1269 BRT), amely a tor
pedónaszádokat észlelve SOS jeleket adott le. A négy torpedónaszád megtámadta 
a kíséret nélkül haladó gőzöst, torpedóval elsüllyesztették, majd visszatéitek Du-
razzóba. 
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1917 májusában és júniusában a Jablanec és Merlera, valamint a Sottile-kiszögellós 
és Levrera-sziget körül telepített ellenséges aknazárakat szedték fel az aknaszedő 
naszádok (a 2-es, 7-es, 30-as [ex HARPIE] és a 34-es [ex CONDOR]). 

1917. július 28-án a haditengerészet és egy utász-részleg telepített aknát Bayer 
von Bayersburg sorhajóhadnagy és Popp Árpád százados irányítása alatt a Timavo 
folyón, mert attól lehetett tartani, hogy az olaszok páncélos motorcsónakjaikkal oda 
behatolnak és hátbatámadják csapatainkat. 

Augusztus 23-án a K 160-as tengerészeti repülőgép fedezett fel egy aknazárat 
Curzola és Meleda között, amelyet ugyancsak Bayersburg csoportja szedett föl (69 
darabot). 

1917. november 19-én a TRIGLAV II . és a RÉKA védelme alatt a 82 F, 78 T, 
86 F, 87 F, 89 F, 90 F és a 95 F telepített 80 aknát a Po-torkolat kezeiéicr, 
a Velence—Ancona útvonalra. 

A november 21-én felfedezett, ugyanezen útvonalra telepített ellenséges elíra-
mezőt a K 161 derítette fel, s a TRIGLAV II. és DUKLA tette ártalmatlanra. A je-
pülőgép azonban nem tért vissza támaszpontjára, roncsait megtalálták, pilc'táját és 
megfigyelőjét azonban nem. Örökre eltűntek. 

1918. szeptember 5-én a 86 F felügyelete alatt a Drin-cböl előtt aknát kern c £€-cs 
(ex UHU) és a 19-es (ex KIBITZ) torpedónaszádokat négy francia és hárem olasz 
repülőgép támadta meg, ugyanekkor a tenger felől is közeledtek ellenséges úszó
egységek. A repülőgépek mintegy húsz bombát dobtak és géppuskatűzzel támadták 
az aknakeresőket, amelyek Dulcigno felé menekültek. A gépek távoztával újabb 
repülőgépek támadták meg őket, amelyek közül egyet lelőttek. Kisvártatva ki
bontakoztak a közeledő olasz 8 PN és 12 PN torpedónaszádok körvonalai, amelyek 
elvágták a menekülők útját. A két aknakereső ezért irányt változtatva, Bojana irá
nyában igyekezett kitörni, de az olaszok 9000 méterről már tüzet nyitottak. A 86 F 
— parancsnoka Josef Farfoglia sorhajóhadnagy — szembefordult a két olasz naszád
dal s azokat 5000 méterre megközelítve lőni kezdte. Időközben három nagy olasz 
romboló is közeledett — a NIBBIO, az AQUILA és a SPARVIERO —, ezért a 86 F, 
látván, hogy a két aknakereső már egérutat nyert, bár újabb légitámadást kellett 
kivédeniük, visszafordult. Mindössze egyetlen találatot kapott. 

Saját telepítésű aknára futott rá 1918. május 3-án Polából Fiúméba menet a 
GlULIA gőzös, de még partra futott, ahonnan hajójavító műhelybe vontatták. 

1918. augusztus 2 -án a kora hajnali órákban — Durazzcból kifutva — a Bojana-
torok közelében a GORITIA szállítógőzös futott ellenséges aknára. A négy egységből 
álló konvojt a 90 F és a 16-os (ex KIBITZ) kísérte. Ezek, valamint a VÉRTES és 
BUDAPEST gőzösök vettek részt a mentésben. A halottak számát nem iímerjük, 
mert nem maradt fenn a behajózottak listája. 

1918. szeptember 21-én reggel a MARINA katonai gőzös futott aknára, de sikeiült 
partra futtatni. 

1918. október 4-én a Vöröskereszt OCEANIA kórházhajója futott aknára a Ro-
doni-fok előtt, de ez is partra tudott futni. 

Aknaszedés okozta veszteségek: 1917. október 6-án Pola előtt egy tiszt (Pulgher 
korvettkapitány) és hat tengerész vesztette életét. 1917. október 9-én San Giovanni 
di Meduánál egy tartalékos tengerészkadét (Juricsevics József) és három tengerész, 
valamint egy hadseregbeli alezredes robbant fel aknán, és halt hősi halált. Ugyan
csak akna ölte meg Jónak von Freyenwald sorhajóhadnagyot nyolc emberével együtt 
Cattaróban. 

Az ellenség oldalán a CITTA Dl SASSARI segédcirkáló robbant föl és süllyedt el 
aknának ütközve. 

Egy olasz kimutatás szerint olasz vizeken a háború folyamán 14 gőzös és 5 vitor-
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lásliajó robbant föl aknán és süllyedt el. Hatástalanítottak 261 aknát a telepítési 
helyeken, valamint megsemmisítettek további 38 elszabadult, bolyongó aknát. 

Sajnos, a cs. és kir. haditengerészet által telepített és felszedett vagy megsemmi
sített aknákról nincs teljes kimutatás, mert a Pola és Sebenico előtti saját aknákra 
vonatkozó adatok hiányoznak. A rendelkezésre álló kimutatás szerint — az egész 
háború tartama alatt — a polai, a trieszti, a sebenicói és a castelnuovói (cattarói) 
kerületi tengerészeti parancsnokságok területén megsemmisítettek (felszedtek, ha
tástalanítottak) 1098 darab ellenséges aknát. A castelnuovói körzet felszedett vagy 
megsemmisített 623 saját aknát, a trieszti 50 saját aknát. A másik két körzetre 
vonatkozó adatok hiányoznak. 

Az aknaharcokhoz tartozik, ezért itt ismertetjük azt a megmozdulást, melynek ke-
retében ellenséges akna végzett a WILDFANG rombolóval 1917. június 3-ról 4-re 
virradóan 1 óra 30 perc körül, amikor a CSIKÓS és VELEBIŤ rombolókkal, vala
mint a 83 F, 93 F és 96 F torpedónaszádokkal Penedától nyugat-délnyugatra egy 
légi rajtaütést biztosítottak. A WILDFANG parancsnoka, Albert Machnitsch kor
vettkapitány és 23 tengerész a helyszínen meghalt, négy tiszt és négy tengerész meg-
sabe3Ült. A sz3mélyzet életben maradt tagjait a kísérőhajók kimentették. 

Ugyancsak aknán süllyedt el 1917. május 16-án az U 5, 1918. július 9-én az U 10, 
július 3-a után az U 20.13 

Az ellenség szórványos támadásai 1917 végéig 

1915. július 20-án az 50 T torpedónaszád Sebenicóból Polába tartott, amikor a 
Porer előtti világítótorony közelében, 400 méterről torpedót lőtt rá egy tengeralatt
járó. Űgy tűnt, későn vették észre és már nem kerülhetik ki, amikor a torpedó füs
tölni kezdett, majd — nyilván műszaki hiba miatt — elmerült. 

1915. augusztus 18-án a 65 F torpedónaszád a Remo-kiszögellós előtt a német 
TJ 24 tengeralattjáróra várakozott, hogy bekísérje az öbölbe, amikor 100 méterről 
torpedót indított felé egy búvárhajó. A torpedónaszádot csak a lélekjelenlét és a 
gyors kormánymanőver mentette meg, mert a torpedó egy méterrel a naszád orra 
előtt siklott tova. Közben tüzet nyitottak a periszkópra, amelyet eltaláltak s annak 
egy része a vízbe hullott. Ugyanekkor torpedóval is támadták a tengeralattjárót, de 
nem találták el. 

1915. szeptember 7-én a STREITER romboló került ki egy torpedót, szeptember 
20-án pedig az 54 T. Október 1-én a Promontor-fok alatt őrködő SCHARFSCHÜTZE 
rombolót támadta meg egy tengeralattjáró, mely gyorsmerüléssel tűnt el a rárohanó 
romboló elől. 

1915. november 9-én a 79 T — amely elbitangolt aknát keresett — került harcba 
tengeralattjáróval. A tengeralattjáró megsérült, de sikerült elmenekülnie. 

1915. december 6-án egyszerre két búvárhajó támadt a TURUL rombolóra, Punta 
d'Ostro előtt, eredménytelenül. 

December 29-én a DINÁRA romboló kíséretében hajózó KUPA gőzöst torpedózta 
meg egy búvárnaszád. A torpedó a gépházban robbant, három fűtő meghalt. A KUPA 
nem süllyedt el, sikerült partra futtatni. 

1916. január 17-én ismét a DINÁRA előtt futott el egy búvárhajó torpedója. 
1916. február 13-án a Magyar—Horvát Tengeri Gőzhajózási Társaság DÁNIEL 

ERNŐ gőzösét, február 15-én a KAISER KARL VI páncélos cirkálót és az 50 E 
torpedónaszádot támadta tengeralattjáró, de mindegyiküknek sikerült a torpedó 
útjából kitérni. 

1916. február 27-én a WARASDINER romboló volt két torpedó célpontja, de 

13 Sokol: i. m. 411—415., 501—500., 548., 603. o. 
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gyors irányváltoztatással és sebességmódosítással kitért előlük. Másnap a Sebenicó-
ból Spalatóba hajózó ZAGREB személyszállító gőzösnek kellett egy torpedótámadás 
elől menekülnie.14 

Az ELEKTRA kórházhajónak már nem kedvezett a szerencse. 1916. március 
18-án a francia AMPERE búvárnaszád, nem tisztelve a Vöröskereszt védelmét élve
ző gőzösnek a genfi egyezményben biztosított sérthetetlenségét, két torpedóval el
találta, de sikerült partra futnia. Szerencsére nem voltak fedélzetén sebesültek, ezért 
csak egy matróz és egy ápolónővér halt meg, három további vöröskeresztes nővér 
pedig megsebesült. 

1916. április 5-én a DÁNIEL ERNŐ-nek újabb torpedót kellett kikerülnie.15 Ápri
lis 22-én a TÁTRA rombolóra lőtte ki torpedóját egy búvárnaszád, eredménytelenül. 

Május 4-én a CSEPEL rombolót támadta meg a francia BERNOULLI búvárhajó. 
A CSEPEL észre vette a periszkópot, tüzet nyitott, de a búvárnaszád még el tudott 
indítani egy torpedót, eltalálta a romboló tatját, amely azonban úszóképes maradt. 
Az eset az Öböl bejárata előtt történt, rögtön bevontatták. A robbanás megölte a 
CSEPEL GDO-ját (Gesamtdetailoffizier = részlegfőnöktiszt, aZàciZ et parancsnok he
lyettese, vagy másként első tiszt) és a gépüzemfőnököt, továbbá 11 tengerészt. A hajót 
hamarosan kijavították és ismét szolgálatba állt.16 

1916. május 9-én a francia ARCHIMEDES búvárhajó a nemzetközi tengeri hadi
jogban előírt figyelmeztetés nélkül elsüllyesztette a Lesina-sziget és a szárazföld kö
zötti helyi személyforgalmat lebonyolító DUBROVNIK személygőzöst, közel egy 
esztendővel a korlátlan tengeralattjáró háború deklarálása előtt. A támadásnak 
számtalan polgári áldozata volt. Három nappal később ugyanez történt az ALBANIA 
személygőzössel. Ugyanerre a sorsra jutott 1917. január 14-én a ZAGREB személy
szállító, amely ezúttal már nem tudta kikerülni a torpedót. Az ALBANIÁ-n három, 
a ZAGREB-en 24 ember halt meg. Viszont a BIOKOVO kis gőzös 1917. június 1-én 
kimanőverezett két torpedót.17 

Nem tengeralattjáró, hanem az olaszok új típusú motoros naszádjainak (a MAS-ok-
nak) együttes akciója következtében süllyedt el 1916. június 5-én Durazzóban a 
LOCRUM, június 26-án pedig a SARAJEVO tehergőzös. A támadásokat a MAS 5 
és a MAS 7 hajtotta végre (MAS = Motoscafi Anti-Sommergibili, azaz tengeralatt
járó elleni motorcsónak). A két támadó MAS-t a közelben tartózkodó GALÍCIA 
felfegyverzett őrhajó — kikerülve két feléje indított torpedót — heves gépfegyver-
tűzzel árasztotta el már a lanszírozás előtt, riasztó rakétákat is lőtt fel, de a kifutó 
egységek nem érték utol a kereket oldó olasz gyorsnaszádokat. (Az ügyes és bátor 
GALICIÁ-nak Léva Károly tartalékos tengerészzászlós, polgári hajóskapitány volt a 
parancsnoka.) 

1916. június 15-én este a WILDFANG romboló négy hajóból álló szállítmányt kí
sért Anti variból San Giovanni di Medua felé. Közben a dulcignói jelzőállomás négy, 
a konvoj felé közeledő torpedóhajót jelentett, amelyek már a Bojana-torkolat közelé
ben jártak. A WILDFANG visszairányította a gőzösöket és hamarosan meglátott há
rom ellenséges torpedónaszádot, közvetlenül San Giovanni di Meduától északra. 
A WILDFANG erős ágyútűzzel visszavonulásra kényszerítette a torpedónaszádokat, 
amelyek délnyugati irányban távoztak. A torpedónaszádok természetesen viszonoz
ták a lövéseket, amelyek magasan ültek és a parton robbantak. Egyetlen lövedék 
érte el a WILDFANG-ot és szétrombolta az antennáját. E rövid tűzpárbaj alatt két 
MAS behatolt San Giovanni di Medua kikötőjébe, ahonnan azonban a partvédő üte
gek tüze mindkettőt elűzte, még mielőtt kilőhették volna torpedóikat. 

14 Uo. 315—310. o. 
15 Uo. 348. o. 
16 Uo. 433. o. 
17 Uo. 348. o. A ZAGREB elleni első sikerefclen támadás: 1916. február 28. 
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Október 8-án a 68 F (ex KRAKE) torpedónaszádot támadta meg három olasz rom
boló. A torpedónaszád fedélzetén nagy mennyiségű benzin és lőszer volt, ezért teljes 
sebességgel befutott a legközelebbi kikötőbe. Az üldözők 6000 méterre közelítették 
meg a torpedónaszádot, de lövéseik nem találtak. Ezután visszafordultak.18 

1916. június 6-án a 70 F (ex ECHSE) torpedónaszád, 9-én a DROMEDAR 65 ak
nával fedélzetén és a 13. számú torpedónaszád tért ki a feléje futó torpedó elől. 
Június 26-án a SLAVIJA segédcirkáló négy torpedót került ki, ugyanakkor vízi
bombákat is dobott a tengeralattjáróra, elűzve azt a felügyeletére bízott konvoj kö
zeléből. A tengeralattjárót tovább kereső 19. torpedónaszád ráakadt, de az nem volt 
ijedős és a torpedónaszádra is indított egy torpedót, igaz, sikertelenül. Július 4-én 
Fiume előtt a S. MAURO segédcirkálót és a NAZARIO gőzöst akarta egy búvár-
naszád megtorpedózni. A gőzöst nem találta el, a segédcirkáló hajócsavarját viszont 
igen, amely leszakadt, ám a torpedó nem robbant. A S. MAURO-t december 16-án 
is megtámadta egy búvárhajó, de mindhárom torpedót kikerülte, majd rárohanássaí 
elűzte az ellenséget. Hasonló történt 1917. április 20-án a CIRKVENICA segéd-
cirkálóval.19 

1916. július 14-én a 65 F (ex HYDRA) és a 66 F (ex SKORPION) torpedónaszá
dok vívtak nagy küzdelmet az olasz BALILLA tengeralattjáróval, amelyet végül is 
sikerült 23 óra 20 perckor torpedóval elsüllyeszteniük. A tengeralattjáró személy
zetéből senki sem maradt életben. 

1916. július 31-én a felderítők jelentették, hogy Galiola előtt az olasz GIACINTO 
PULLINO tengeralattjáró a zátonyon fekszik. A kifutó MAGNET, a 4. és 6. számú 
torpedónaszádok a helyszínre érkezve elfogták a tengeralattjáró csónakon menekülő 
személyzetét. Ekkor észlelték, hogy valaki magányosan evez a távolban, nyugat felé. 
Utána eredtek és kiderült, hogy az illető olasz nemzetiségű de osztrák állampolgár
ságú hajóskapitány, név szerint Nazario Sauro, aki a háború kitörése után átszökött 
az olaszokhoz és révkalauzként szolgált a Regia Marina kötelékében. Természetesen 
álnéven, (Nicolo Sambo), sorhajóhadnagyi rendfokozatban. A hadbíróság halálra 
ítélte és kivégezték. 

A zátonyra ült tengeralattjárót csak hosszú kínlódás után tudták elszabadítani. 
Polába vontatása közben, máig kiderítetlen okból elsüllyedt. Ezután a MAGNET, 
amely a torpedónaszádokkal a vontatmányt biztosította, Lussin felé indult. Lussin 
előtt észrevette, hogy torpedó közeledik feléje. A parancsnok hátramenetet vezé
nyelt, ám ekkor látta, hogy újabb torpedó siklik feléje. Mindkettőt tűz alá vették. 
Az egyik azonban elérte a hajó farát és felrobbant, éppen a hátsó löveg alatt. A robba
nás a löveget és vele Suchmann hajómestert — aki az utolsó pillanatig tüzelt — a víz
be hajította. A másik torpedót sikerült felrobbantani, mielőtt elérte volna a hajót. 
A súlyosan sérült MAGNET nem süllyedt el s a SATELLIT torpedóhajó Polába 
vontatta, ahol kijavították s ismét szolgálatba állt. A torpedótalálat következtében 
11-en meghaltak, heten pedig súlyosan megsebesültek. 

1916. augusztus 7-én az 50 E (ex KAIMAN) torpedónaszád a GIACINTO PUL
LINO süllyedési helyén tartózkodott, amikor egy búvárnaszád torpedót lanszírozott 
rá, de sikerült mind ezt, mind a következő kettőt is kikerülnie, s közben az 50 E is 
kilőtt egy torpedót, ugyancsak eredménytelenül. Az éber és gyorsan manőverező 
parancsnok galánthai Hild Gyula sorhajóhadnagy volt. 

1916. november 12-én a Poklip világítótorony közelében, a négy gőzösből álló 
konvojt kísérő MONFALCONE segédcirkáló egy búvárnaszádnak hat torpedóját 
kerülte ki, ami igazi bravúr volt. Parancsnoka, Velich Antal korvetthadnagy rendít
hetetlen hidegvérről és lé lek jelenlétről tett tanúbizonyságot. 

18 Uo. 422—423. o. 
19 üo . 435—436. o. 
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1917. február 21-ón a TRABANT Porer előtt tért ki egy torpedó elől. Március 
17-én a BALATON romboló ellen támadott egy búvárhajó Dulcigno és a Bojana-
torkolat között, eredménytelenül. Március 22-én a Planka-fok előtt a 15. számú ten
dernek kellett két torpedót kimanővereznie. 

1917. április 28-ról 29-re forduló éjszaka a konvojt biztosító TATRA rombolóra 
indított torpedót egy tengeralattjáró Dulcignótól délre, közvetlen közelről. A rombo
ló legnagyobb sebességével fordult feléje és rárohant, hogy eltapossa. Ugyanekkor 
tűz alatt tartotta a periszkópot, majd vízibombákat (mélységi bombákat) szórt arra 
a helyre, ahol az ellenség eltűnt, ám a tengeralattjárónak sikerült sértetlenül eltávoz
nia az összecsapás színhelyéről. A TATRA parancsnoka Ulbing Alajos korvettkapi
tány volt. 

1917. május 19-én a Planka-foknál a francia LE VERRIER tengeralattjáró indí
tott torpedót a KOMET-ra, eredménytelenül. Ugyancsak mellé lőtte torpedóját az 
a tengeralattjáró, amely május 22-én a BIOKOVO-t vette célba. Június 4-én a 
CIRKVENICA került ki két ellenséges torpedót. Az eset a CIRKVENICÁ-val 
másnap megismétlődött. 

1918. január 18-án a NOVI segédcirkáló, január 26-án pedig a WARASDINÈR 
romboló kerülte ki a feléje futó torpedókat, március 18-án pedig az USKOKE rom
bolót mentette meg a parancsnok, Zemplén Szilárd korvettkapitány lélekjelenléte. 

1917. április 25-én a CSEPEL kerülte ki az ellenséges tengeralattjáró torpedóit. 
1917. június 30-án Capocesto előtt egy tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette 

a VILA gőzöst. Személyzetéből a 35-ös (ex GEIER) torpedónaszád 16 embert meg
mentett, 17-en odavesztek. Egyébként a torpedónaszádot, mialatt mentette a hajó
törötteket, két ízben is megpróbálta az olasz F 7 tengeralattjáró megtorpedózni. 
A kifutó 12-es torpedónaszád és a K 172-es hidroplán azután elkergette. 

1917. július 14-én a XIV. számú gőzös, augusztus 7-én a JARDO partigőzös került 
ki két-két torpedót. Augusztus 23-án a MAGNET mellé lőtt egy tengeralattjáró egy 
torpedót. A MAGNET heves ellentámadással válaszolt.20 

A tengeralattjárók tevékenysége 
korlátlan búvárhajóháború kezdetéig 

1916. április 3-án, amikor az U 15 egy hetes cirkálóútjáról befutott az Öbölbe, 
két másik búvárhajó hagyta el gjenovici támaszpontját: az U 5 és az U 6. Feladatuk 
az volt, hogy részt vegyenek az Otrantói-szoros zárja ellen tervezett vállalkozásban, 
amelyet a NO VARA gyorscirkáló vezetett. Az U 5-nek Brindisi térségében, az U 6-
nak Saseno körül kellett a cirkálót biztosítania. A kíséret nélkül haladó NOVARA 
a parancs értelmében az Otranto—Saseno vonalon keresett halászhajókat, vagy 
más egységeket, de nem találkozott egyetlennel sem. Éjjel visszatért az öbölbe. 
A tengeralattjárók csak másnap, illetve az U 5 8-án érkezett haza.21 

Április 5-én az U 17 indult Itália keleti partvidékéhez. Bár kilőtte torpedóit egy 
vitorlást vontató gőzösre, eredménytelenül érkezett vissza Gjenovicba. 

Április 12-től 16-ig az U 6 cirkált Valona előtt, de egyszer sem került támadásra 
alkalmas helyzetbe. 

A rossz időjárás miatt csak április 24-én indult újabb tengeralattjáró bevetésre, 
az U 5, mégpedig az Otrantói-szoroshoz. Többször került nehéz helyzetbe, látta a 
hálót vonszoló gőzösöket, üldözték cirkálók, rombolók és torpedónaszádok, de végül 

20 Pawlik, Georg: Die Versenkung des ital. U-Bootes „EALILLA" durch SMTb 65 F und 66 F. Marine, Gestern-
Eeute, 1977. évf. 4. sz. 107—108. o., valamint a többi eseményre: Sokol: i. m. 434—438., 570—577. o. 

21 Aichelburg: i. m. 362. o. 
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sértetlenül tért vissza április 30-án támaszpontjára. Közben, április 28-án, kifutott 
az U 15. (Előzőleg — március 30-tól április 4-ig — Monopoli körül járőrözött.) 

Április 30-án, az Otrantói-szorosban nyolc, hálót vontató halászgőzös keresztezte 
az U 15 útját, de 45 méter mélyre merülve sikerült átjutnia a háló alatt. Május 1-én 
ért vissza az Öbölbe, ahol elvégezték rajta a karbantartást s új parancsnokot nevez
tek ki rá Rzemenovsky helyére: a budapesti születésű Fähndrich Frigyes sorhajó
hadnagyot. Az U 15 vele futott ki május 14-én, hogy Brindisi—Otranto közt zavarja 
a hajóforgalmat. Május 17-én torpedóval elsüllyesztette a 2238 BRT-s olasz STURA 
szállítógőzöst. Másnap visszament az Öbölbe. 

Május 12-én indult bevetésre az U 6. A parancs értelmében az Otrantói-szorosban 
kellett cirkálnia és tájékozódni a zárhelyzetről. 

Másnap, 1916. május 13-án az U 6 parancsnoka, Hugo von Falkhausen sorhajó
hadnagy, este 9 óra körül meglátott egy halászgőzöst. Feléje indult, ám kisvártatva 
újabb halászgőzöst észlelt, amely az előbbivel párhuzamosan haladt. Falkhausen 
őrhajónak vélte őket. Lemerült 30 méterre, hogy átcsússzon közöttük. Egy idő múlva 
periszkópmélységre emelkedtek s ekkor vették észre, hogy valamit vontatnak, ami 
világít. Felemelkedtek, hogy megszabaduljanak az áruló fénytől. Ekkor vették észre, 
hogy a tengeralattjárót teljesen befedi egy acélsodronyháló s annak a végén világít 
valami. Az történt, hogy a két halászgőzös közé volt kifeszítve a háló s nem mögöttük 
mint a többinél. A tengerészek hozzáfogtak, hogy levagdossák a naszádról a hálót, 
de néhány perc után hajó közeledett, kisvártatva még egy. Megkísérelték a le-
merülést, de az U 6 már nem mozdult s a két hajó — a DULCIE DORR Y és az 
EVENING STAR I I — tüzet nyitott. A parancsnok kinyittatta a Kingston-szele-
peket, a merülőtartályokat és a kilátástalanná váló helyzetben parancsot adott a 
tengeralattjáró elhagyására. Amikor a torony fölött összecsaptak a hullámok, a na
szád körül úszkáló legénység háromszoros ,,hurrá"-val búcsúzott az U 6-tól, amely 
elmerült a 800 méter mély vízben, az Otrantói-foktól keletre. A két halászgőzös 
— ezekről szakadt le a háló és fonódott a tengeralattjáróra — beszüntette a tüzelést 
s kimentette a három tisztet és a 17 főnyi legénységet. 

Az U 6 az első cs. és kir. tengeralattjáró, amely beleakadt az otrantói hálóba és 
emiatt veszett el. 

Az U 16 április 24—27. között Valona körül cirkált, majd május 4-től 10-ig az 
Otrantói-szorosban kerülgette a halászgőzösöket és rombolókat. Legközelebb május 
30-tól június 4-ig, majd június 12-től 20-ig járt az Otrantói-szoros tájékán. 

Az U 5 május 17-től 23-ig, majd június 6-tól barangolt az Otrantói-szoros közelé
ben. Június 8-án két torpedóval elsüllyesztette a 7929 BRT-s olasz PRINCIPE 
UMBERTO segédcirkálót, amely csapatokat vitt Valonából Olaszországba. A hajón 
pánik tört ki, következményeként 50 tiszt és kb. 1700 katona a tengerbe veszett. 
Másnap az U 5 — parancsnoka Friedrich Schlosser sorhajóhadnagy — nagy harcot 
vívott egy tengeralattjáróval, amelynek a torpedója eltalálta az U 5 egyik hajócsa
varját, leszakította a szárnyát, de nem robbant. Az ellenséges tengeralattjáróra, il
letve annak periszkópjára a fedélzeti ágyúból lőttek, mert nem tudtak lemerülni. 
Schlosser sorhajóhadnagy rádión kért segítséget ós légi fedezetet, mert az ellenséges 
periszkóp mindenütt a nyomában volt. A nyomban kifutó HUSZÁR romboló két 
óra leforgása alatt érkezett meg, hamarosan megjelentek a repülőgépek és öt torpe
dónaszád s a tengeralattjáró végre eltűnt, az U 5 szerencsésen befutott Gjenovicba. 

E néhány tengeralattjárón kívül csupán az U 17 és az U 4 állt szolgálatban 1916 
tavaszán. Áz U 17 a Jón-tengerre ment, az U 4 Albánia előtt őrködött, majd Polába 
vezényelték, ahol nagyjavításon esett át s kapott egy 7 cm-es, 26 kaliberhosszúságú 
ágyút.22 

22 Uo. 272., 295., 302., 348., 355. és 302. o. 
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Az Isonzo-front körül, az Adria északi szektorában az U 11 és az U 10 tevékeny
kedett. Ez utóbbi a háború végéig Polában, — azaz Brioniban — állomásozott, csak 
úgy, mint az U 1. Egyrészt iskolahajónak, másrészt őrhajónak alkalmazták őket. 
Ugyanezt a szerepet töltötte be a Triesztben — illetőleg a Trieszt alatti S. Sabba ki
kötőjében — állomásozó U 2 is.23 

1916. június 10—14 között az U 17 járt az Otrantói-szorosban, de az ORFEO tor
pedónaszádra kilőtt torpedója a hajó gerince alatt siklott el. 

Az U 15 Fähndrich sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt június 21-én hagyta el 
Gjenovicot, hogy az Otrantói-szorosban járőrözzön. Június 23-án reggel a Valona— 
Santa Maria di Leuca-fok között, az Otrantó-foktól 18 mérföldre keletre találkozott 
a 3500 BRT-s olasz CITTA Dl MESSINA segédcirkálóval, amelyet a FOURCHE 
francia romboló fedezett. A segédcirkálón tartózkodó 2800 olasz katonát az Albániá
ban állomásozó seregtestek megerősítésére szánták. Az U 15 torpedója a segédcirká
ló kazánházában robbant, a hajó néhány percen belül a víz martaléka lett. A romboló 
a mélybe merülő tengeralattjáróra több sorozat mélységbombát lőtt ki, eredmény
telenül.24 

Amikor, jó két óra múltán, úgy tűnt, hogy az ellenség eltávozott, az U 15 felemel
kedett. A FOURCHE romboló, amely kicsit távolabb a hajótörötteket mentette, 
tüstént észrevette a periszkópot és teljes gőzzel megindult feléje, hogy elgázolja. 
A torpedók azonban már előkészítve feküdtek a vetőcsövekben és pontosan 10 órakor 
a parancsnok megnyomta a torpedóvetést jelző gombot. A FOURCHE egyenesen 
beleszáguldott a torpedóba. Hatalmas robbanás, vízoszlop és gőzfelhő jelezte a talá
latot. Amikor jó negyed óra múltán az U 15 a felszínre emelkedett, a romboló helyén 
csak egy árva mentőcsónakot ringattak a hullámok. A vízen katonák százai kiáltoz
tak fuldokolva segítségért. A parancsnok utasította második tisztjét, Tóth István 
fregatthadnagyot, hogy dobjon minden mentőfelszerelést a hajótöröttek közé és még 
kis mentőcsónakjukat is leoldozták a fedélzetről és az olaszok közé bocsátották, majd 
megindultak haza. Még látták, hogy nagy iramban rohan a süllyedés helye felé egy 
CASQUE-osztályú romboló, amely leadott néhány sorozatot a merülőben levő ten
geralattjáróra, majd hozzáfogott a katonák kihalászásához. A két hajóról több mint 
2000-en vesztek a tengerbe.25 

1916. július 7-én futott ki az U 17 és Brindisi előtt foglalt lesállást, hogy fedezzen 
egy, az Otrantói-zár elleni akciót. Amikor innen július 10-én hazafelé indult, össze
találkozott az olasz IMPETUOSO rombolóval. A tengeralattjáró parancsnoka, Hu-
decek sorhajóhadnagy pontos torpedóvetéssel eltalálta a romboló kazánházát s az. 
IMPETUOSO a levegőbe repült. Személyzetének a felét sikerült csak megmentenie 
az INSIDIOSO-nak, mely elsüllyedt test vérhaj ójával együtt igyekezett Brin-
disibe.26 

Az U 16 bizonyos javítások után, augusztus 13-án indult bevetésre az Otrantói-
szorosba. Következő útján sem volt eredményes. Ezután dokkba került, majd 1916. 
október 11-én indult újabb bevetésre. Október 17-én, már az Albánia előtti vizeken, 
egy romboló által kísért gőzöst láttak meg. Hajnali 3 óra volt, a hold időnként kibújt 
a felhők mögül, ezért az U 16 a part felől indult támadásra. Menet közben úgy látta a 
parancsnok, hogy csak a romboló van a torpedóvetés szempontjából kedvező hely
zetben, ezért feléje fordult. A kilőtt torpedó az olasz NEMBO romboló irányába 
futott, de az U 16 parancsnoka, Orestes von Zopa sorhajóhadnagy kilőtte a második 
torpedót is. Ugyanekkor a NEMBO észrevette a periszkópot és tüzelve megindult 

23 Uo. 248—252.. 309—313., 323. o. 
24 Kertész K. Hébert: Hajók és hősök. É. n. Budapest, 101. o. 
25 Aichelburg: i. in. 348. o. és Sokol: i. m. 427. o. 
26 Sokol: i. m. 363. 1. 
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feléje. A tengeralattjáró nem tudott olyan gyorsan a mélybe merülni, hogy a NEMBO 
lövései már ne érjék el. Néhány lövedék eltalálta az IJ 16-ot, pontosan abban a pilla
natban, amikor az egyik torpedó is beleszaladt a rombolóba, s a levegőbe röpítette, 
így következett be a tengeri csatákban példa nélküli eset, hogy egy romboló és egy 
tengeralattjáró egyszerre kilőtt lövedékeikkel egymást süllyesztették el. Az U 16 
személyzetének még sikerült a tengeralattjárót elhagynia, mégis voltak halottak. 

A NEMBO olyan rövid idő alatt süllyedt el, hogy legénységéből negyvenen veszí
tették életüket. A BORMIDA csapatszállító gőzösön, amelyet a NEMBO kísért, 
pánik tört ki. Sokan a vízbe ugrottak s ennek következtében 80 katona fúlt a ten
gerbe.27 

Az U 4 augusztustól december végéig nyolcszor indult bevetésre, általában a Ta-
rantói-öböl környékére. Augusztus 14-én elsüllyesztette az olasz PONTE MARIA 
vitorlást, október 13-án az ugyancsak olasz, 2092 BRT-s M ARG ARETHA gőzöst. 
Az U 4 parancsnoka Rudolf Singule sorhajóhadnagy volt. 

Akciók egymás partvidéke ellen 

1916. május 27-én merész támadást hajtott végre Trieszt ellen az olasz 24 OS 
torpedónaszád : benyomult a város kikötőjébe és két torpedót lőtt ki az éjszakai sö
tétségben hajónak vélt mólóra. A torpedónaszádnak az a Sauro kapitány volta rév
kalauza, akit később, július 31-én — mint korábban leírtuk — elfogtak a GIACTNTO 
PULLINO tengeralattjáró személyzetével együtt. A 24 OS-t ezután a parti őrség 
géppuskatűzzel elűzte. 

Május 31-ről június l-re virradó éjszaka kifutott a Bocche di Cattaróból az ORJEN 
és a BALATON romboló, valamint a 81 T, a 79 T és a 77 T torpedónaszád, hogy az 
ötrantói-szorosban megtámadjon egy jelzett csapatszállítmányt. A csapatszállító 
hajókkal nem találkoztak, de Saseno magasságában négy, hálót vontató halász
gőzöst láttak. Az élen haladó ORJEN tüzet nyitott és az egyik gőzöst elsüllyesztette. 
A többiek erre elengedték a hálókat, eloltották lámpáikat és szétszóródtak, de előtte 
segélykérő jelzéseket adtak le. Az ORJEN-csoport erre visszafordult.28 

1916. június 22-én este a Sebenicóban állomásozó egységek közül az USKOKE 
és a STREITER romboló indult el az olasz partokhoz, hogy Giulianova katonai 
fontosságú objektumait rombolja szét. A két romboló hajnali derengésben ért a 
Tronto-torkolatnál fekvő ipartelephez és eredményesen lőtték a gyártelepet, a vasúti 
síneket és lángba borították az ott rostokoló vasúti szerelvényt, majd sértetlenül 
tértek vissza támaszpontjukra.29 

Az olasz partok ellen vez3tett következő rajtaütésre augusztus l-jén került sor. 
A Molfetta ellen tervezett támadásra az Öbölből kifutott a WILDFANG (parancs
noka hg. Liechtenstein korvettkapitány) és a WARASDINER (parancsnoka Po-
tocnik korvettkapitány). A két romboló augusztus 2-án reggel 5 órakor érkezett 
Molfetta elé és hatásosan lőtték a kikötőt, egy hangárt és egy ipartelepet. 38 perc 
után beszüntették a tüzet és haza indultak. Időközben kifutott az Öbölből az AS-
PERN cirkáló norwalli Kőnek Emil fregattkapitány parancsnoksága alatt. A 80 T 
és a 85 F torpedónaszádok kísérték. Feladatuk az volt, hogy biztosítsák a rombolók 
hazatérését. Miután a két csoport összetalálkozott, észak felől füstoszlopokat vettek 
észre. Ekkor teljes gőzzel az Öböl felé fordultak, nehogy az ellenség elvágja útjukat. 
Hamarosan úgy tűnt, hogy az ASPERN-csoportot bekerítik, hiszen az öreg cirkáló 

27 Uo. 356—358. o. 
28 Uo. 861., 407. o. 
29 Uo. 4C2. o. 
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— a ZENTA és a SZIGETVÁR testvérhajója — a közeledő ellenséges egységeknél 
«okkal kisebb sebességre volt csak képes. 

Először a GIUSEPPE ABBA romboló került harcérintkezésbe a WILDFANG -
gal és a WARASDINER-rel. Amikor a GIUSEPPE ABBA belekerült a cirkáló 
lőtávolába, az ASPERN is tüzet nyitott. Rövid időn át a két cs. és kir. romboló 
lövegei is elérték a GIUSEPPE ABBA-t, amely a cirkáló lövései elől kitért. Néhány 
perc múlva — 9 óra 26 perckor — a COMMANDANT BORY által vezetett francia 
rombolócsoport is belekerült az ASPERN lőtávolába s a 12 cm-es lövegek áttették 
tüzüket az ellenséges csoport vezérhajójára. Ugyanekkor a rombolók — a COM
MANDANT BORY-n kívül a BISSON, az ARDENTE és az IMPAVIDO - is lőni 
kezdtek. Néhány perc múlva az ellenség pozíciót változtatott, hogy a két rombolót 
leválasszák az ASPERN-ről. A távolság ekkor 6000 méter volt az ASPERN és a két 
romboló között. Ezt észrevéve az ASPERN visszafordult a rombolókért s azokkal 
együtt kísérelte meg az áttörést. Hamarosan párhuzamosan futott a két ellenséges 
csoport s így folytatták a tűzpárbajt. Ekkor már az ellenség túlereje a NINO BI-
XIO és a LIVERPOOL cirkálókkal növekedett.30 Erről az ütközetről az ASPERN 
egyik tisztje, a Baranya megyei Bikaion élő br. Puchner Károly a következőképpen 
ír visszaemlékezésében: „...1916. augusztus 2-án pár,könnyű egységünk az olasz 
partokat lőtte s visszatértükben őket kellett felvennünk, mert várható volt, hogy 
náluk sokkal erősebb egységek veszik őket üldözőbe. Ez meg is történt. Alig értünk 
visszatérő egységeink közelébe, tőlünk keletre, tehát a cattarói visszavonulási utun
kat elvágva feltűntek az ellenséges egységek. A most következő ütközetben Cagni 
olasz admirális vezénylete alatt két modern cirkáló és hat, szintén modern torpedó
romboló 54 komoly ágyúval állt szemben a mi elavult cirkálónkkal és két, hadászati 
szempontból alig számbavehető rombolóval és ugyanennyi torpedónaszáddal, ösz-
szesen 28 gyengébb ágyúval. Ennek dacára sikerült a bennünket Cattarótól elzáró 
ellenséges egységeket elriasztani...31" 

Az ütközetnek 10 óra 2 perckor lett vége, amikor az antant egységek tüzet szün
tettek és visszafordultak. Olasz források szerint azért, mert több súlyos találatot 
kaptak s a sérült, mozgásképtelenné vált hajókkal nem lehetett folytatni az üldözést. 

A WARASDINER és a két torpedónaszád nem kapott találatot. A WILDFANG 
antennáját elvitte egy lövedék s néhányan megsebesültek. Hogy az ASPERN-en 
mekkora volt a veszteség, azt adatok hiányában nem tudjuk. Megjegyezzük, hogy 
«bben az összecsapásban az antant részéről a két cirkálón kívül nyolc romboló vett 
részt. Ezt az akciót az U 4 és az U 17 biztosította. Az U 4 találkozott a NINO BI-
XIO-val, de torpedója célt tévesztett. • 

LTgyanemiek a napnak az estéjén súlyos veszteség érte az olasz flottát. A Tarantó 
előtti Mare Piccolón állomásozó LEONARDO DA VINCI csatahajó lőszerkamrájá
ban valószínűleg pokolgép robbant. A hajó a levegőbe repült. 21 tiszt és 182 tengerész 
vesztette életét.32 

1916. augusztus 10-én két olasz páncélos motorcsónak hatolt be Sistiana—Gri-
gnano között a parti vizekre s tűz alá vettek néhány partvédelmi létesítményt. 
Ugyanezen a napon olasz torpedónaszádok támadták Santa Croce védműveit. 

Augusztus 28-án este kifutott a Cattarói-öbölből a SANKT GEORG és a KAISER 
KARL VI páncélos cirkáló, a WILDFANG, a WARASDINER és a TURUL rombo
ló, valamint kísérőnaszádjaik: a 83 F, a 85 F, a 87 F és a 88 F. Külön csoportban kö
vették őket a NO VARA és a HELGOLAND gyorscirkálók a CSEPEL és a BALA
TON rombolók kíséretében. A flottaparancsnokságnak az volt a célja, hogy nagy-

30 Uo. 403—406. o. 
31 Puchner Károly báró, volt fregatt] iád nagy írásos visszaemlékezése a szerző tulajdonában. Puchner Károly 1985. 

november 10-én hunyt el a Baranya megvei Bikaion. 
32 Sokol: i. m. 409. o. 
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szabású tüntetést rendezzen az olasz partok előtt, s a kifejlődő harcban a lesben álló 
tengeralattjárók (U 4, U 11, U 15, U 16, U 17) elé csalja az ellenséget. 

A cs. és kir. egységek több mint négy órán át várakoztak a Gargano-fok előtt, de 
egyetlen ellenséges hajó sem jelentkezett. Végül is augusztus 29-én a vállalkozás pa
rancsnoka, Paul Fiedler altengernagy elrendelte a hazatérést.33 

November 1-ről 2-ra virradó éjszaka az olasz ZEFFIRO romboló a Fasana-csator-
nába vontatta a 9 PN torpedónaszádot és a MAS 20-ast, hogy megpróbálják felderí
teni a polai kikötő barikádjainak kapuit. A két naszád eljutott az aknamezők és tor
laszok széléig, ahol a zárnál őrszolgálatban álló MARS (öreg kazamatahajó, ex 
TEGETTHOFF) horgonyzott. A MAS 20 mindkét torpedóját rálőtte, s bár a hajót 
eltalálta, egyik sem robbant. Ezután a naszádok elhagyták a helyszínt és sértetlenül 
csatlakoztak a biztosító és rájuk várakozó rombolókhoz. A MARS másnap kihalászta 
a torpedókat, a barikádnál talált kis csónakot és mentőövet. 

1917. november 28-ának hajnalán indult ki legközelebb nagyobb hajócsoport 
Olaszország keleti partsávjának katonai célpontjai elleni támadásra. A TRIGLAV 
II., a RÉKA, a DINÁRA, a 78 T, a 79 T, a 86 F és a 90 F egy vasúti szerelvényt 
lőtt Senigallia alatt. A DUKLA, a STREITER, a HUSZÁR, a 82 F, a 87 F, a 89 F 
és a 95 F Porto Corsini és Rimini között támadott ellenséges parti célpontokat és 
néhány partvédő gőzöst. Mind a TRIGLAV II-csoport, mind a DUKLA-csoport 
többször kapott tüzet, sőt ez utóbbiakat négy repülőgép is bombázta. Visszatérőben 
Promontore előterében több ellenséges hajót láttak, ezért védelmükre kifutott elé
jük Polából az ADMIRAL SPAUN gyorscirkáló, mire az ellenség visszafordult. 

1917. december 7-én ismét két csoport futott ki akcióra. Az elsőt a TRIGLAV 
II. vezette s tagjai voltak a SCHARFSCHÜTZE, a HUSZÁR, a DINÁRA, a 87 F 
és a 78 T. A második csoport vezérhajója a TURUL volt, tagjai a STREITER, a 
RÉKA, a 82 T és a 95 F. A Pesaro—Senigallia közötti partsávot támadták, majd 
Fanónál egyesülve megindultak vissza. Üt közben elűztek egy léghajót és több re
pülőgépet. Közben parancsot kaptak, hogy forduljanak Ancona felé, s kutassák fel 
az eltűnt K 219-es repülőgépet. Menet közben egy tengeralattjáró megtorpedózta a 
DINARÁ-t, de a torpedó nem robbant. A vízirepülőgépet megtalálták. Személyzete 
átszállt a 87 F-re, amely vontába vette. A K 219 azonban a nagy hullámzásban fel
borult és elsüllyedt. 

1918. április 6-án a Cattarói-öbölből kifutó NOVARA, CSEPEL, TÁTRA, és 
ORJEN a Garganó-fok előtti vizeken járőrözött, majd Polába hajózott a csoport. 

1918. május 7-én a TURUL, a HUSZÁR, a RÉKA és a PANDÚR először Lissáig 
futott, onnan Silvi felé fordult. I t t — május 8-ról 9-re virradó éjszaka — a HUSZÁR 
2000 méterre megközelítette a partot, míg a másik három romboló a tenger felől 
biztosított, s csónakot lebocsátva, partra tett egy robbantókülönítményt Weimann 
Pál fregatthadnagy parancsnoksága alatt. A cél a robbantáson kívül az volt, hogy 
megállapítsák, mennyire őrzik az olaszok a partot. Az olaszok azonban jól őrizték s 
észrevették a partraszálló különítményt. Kérdésükre, hogy kicsodák, a fregatthad
nagy azt válaszolta, hogy halászok, mire az olasz őrség azonnal lőtt. A tengerészek 
viszonozták a tüzet, s visszavonultak. Közben azonban a HUSZÁR megfigyelhette, 
miként riadóztatják az olaszok a parti őrségeket. 

Ehhez hasonló kísérletet hajtott végre 1918. április 5-ről 6-ra virradó éjszaka egy 
61 főből álló különítmény Anconánál. Az volt a cél, hogy behatolnak a kikötőbe és 
ellopnak egy kiszemelt MAS-t. A tengerészeket azonban két szolgálatot teljesítő 
pénzügyőr felismerte és tűzharcot folytatott a különítménnyel az olasz csendőr-

33 üo . 407. o. 
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járőr megérkezéséig. A két bátor pénzügyőr — Carlo Grassi és Giuseppe Maganuco — 
emléktáblája ma is ott áll, ahol a cs. és kir. tengerészkülönítményt feltartóztatták. 

A cs. és kir. partraszálló tengerészkülönítmény parancsnoka egyébként Veith Jó
zsef tartalékos sorhajóhadnagy volt s öt tengerészkadét vezette a 11—11 főből álló 
rajokat.34 

A hajóállomány és a repülőgéppark gyarapodása 
1917 végéig 

Űj tengeralattjárók 
1915 tavaszán még az a nézet uralkodott az osztrák—magyar haditengerészet 

körében, hogy a tengeralattjáróikat csak az Adrián fogják bevetni. Ezért — Thierry 
fregattkapitánynak, a tengeralattjáró flottilla parancsnokának szorgalmazására — 
a cs. és kir. flottaparancsnokság úgy döntött, hogy a további tengeralattjárókat hazai 
gyárakban építteti, mégpedig a Whitehead Műveknél visszamaradt HAVMA1MDEN-
típus tervei alapján (a Whitehead a háború előtt Dánia részére épített tengeralatt
járókat, ezek közül az első kapta a HAVMANDEN nevet). 

Közben, 1915. február 28-án Robert Whitehead megalakította a „Magyar Tenger
alattjáróépítő Részvénytársaság"-ot (Ungarische Unterseebootsbau AG = UBAG), 
amelynek elnöke az a gróf Hoyos Edgár, aki egyúttal a Whitehead-Művek igazgatója 
és társtulajdonosa volt. A tervezett tíz új tengeralattjárót Whitehead ezzel a rész
vénytársasággal kívánta megépíttetni, természetesen a saját gyárában. A tenger
alattjárókhoz szükséges alkatrészeket, berendezéseket a Magyar Tengeralattjáró
építő Rt. magyar vállalatnál, a Danubiusnál szándékozta megrendelni. Ebbe azon
ban az osztrák érdekeltségű cégek nem egyeztek bele, kincstári megrendelésről lévén 
szó, hosszas vita keletkezett, hogy ki szállítson a cs. és kir. flotta részére. Kompro
misszum született, amely szerint a Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál szállítja 
a tengeralattjáróhoz szükséges fődarabokat, s a Whitehead-gyár állítja össze s bo
csátja vízre őket. Ezzel szemben a Danubius építhet önállóan további négy nagy 
tengeralattjárót. 

Míg folyt a huzavona, Haus tengernagy végül a HAVMANDEN-típusból mind
össze négy egység megépítését engedélyezte, mégpedig abból a pénzből, amely költ
ségvetésileg a haditengerészet rendelkezésére állt, vagyis ami megmaradt abból, 
amiből a Németországban megrendelt, de a németek által lefoglalt öt egységet kellett 
volna kifizetni. Ezt a négyet azután 1915 őszén kezdték el építeni. A 20., 21., 22. és 
23. számot kapták. Az U 20-at 1916. szeptember 18-án, az U 21-et 1916. augusztus 
15-én, az U 22-t 1917. január 27-én ós az U 23-at 1917. január 5-én bocsátották vízre. 
Szolgálatba állításuk időpontja ebben a sorrendben: 1917. október 20., augusztus 
15., november 23. és szeptember 1. 

Ez a négy tengeralattjáró volt talán a legszerencsétlenebb sorsú egység a cs. és 
kir. tengeralattjáró flottillában, sőt az egész hajóhadban. A hadműveletekbe sem si
került nagyon beleszólniuk. 

Az U 20 1916. októberében kezdte próbajáratait lovag Bezárd Kelemen sorhajó
hadnagy parancsnoksága alatt. Többször visszakerült javításra, majd 1917. már
cius 15-i próbaútján összeütközött az ADMIRAL SPAUN gyorscirkálóval. Ezt kö
vetően olyan hosszú ideig javították, hogy végül csak 1917. október 20-án állhatott 
szolgálatba. De még ezután is kétszer került vissza a dokkba. Első akciójára csak 
1918. március 6-án indult el, Ludwig Müller sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. 

34 Uo. 363., 410., 490—499. o. 
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Az U 20-at 1918. július 4-én, 22 óra 43 perckor az olasz F 12 tengeralattjáró meg
torpedózta és a naszád teljes személyzetével elsüllyedt. Az U 20 éppen a felszínen 
tartózkodott s telepeit töltötte fel. Az őrszemek nem vették észre az ellenség perisz-
kópját. Túlélő nem maradt. Személyzetéből ketten biztosan magyarok voltak: Pa
jor Gerő negyedmester és Tomay Rudolf hajómester. 

Az U 21 próbamerüléseinél megállapítottak, hogy nagyon lassan merül, ezért új
ból munkába vették. Amikor 1917. augusztus 15-én szolgálatba helyezték, hamarosan 
a földpadkára futott s visszakerült a dokkba, ahonnan szeptember 29-én indult 
leendő támaszpontjára, Bocche di Cattaróba. Első útján (parancsnoka báró Hugo 
von Seyffertitz sorhajóhadnagy) az albán vizeket kereste fel. Másodszor, október 
15-én a Jón-tengert járta, ahonnan ismét a szerelőműhelybe vitték. 1918. június 1-én 
futott ki ismét, részt vett egy gyakorlaton, azután a Bocchéba hajózott, ahonnan 
már csak egyszer futott ki, Anti variba, onnan San Giovanni di Medua elé. Ott eltört 
a dugattyúja. Pólába vontatták, ahol augusztus 28-án Csicsery László sorhajóhad
nagy vette át a parancsnokságát, de bevetésre már többé nem került. 

Az U 22 sem szólt bele a háború menetébe. Életútja már szolgálatba állítása előtt 
balszerencsésen indult. 1917. júniusában, csaknem készen, 9-ről 10-re virradóan, 
napjainkig sem tisztázott körülmények között, felderítetlen okból, a fiumei gyári 
kikötőben elsüllyedt. Végül is november 23-i szolgálatba állítása után, december 
5-én indult első bevetésére Holub József sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Az 
összeomlás Bocchében érte. • 

A HAVMANDEN-naszádok közül az U 23 életútja volt a legrövidebb. Bár már 
1917. szeptember l-jén szolgálatba állt, első bevetésére csak november 28-án indult. 
Addig javítgatták. November 28-tól december 3-ig cirkált Rimini—Ancona térségé
ben (parancsnoka Bezárd Kelemen sorhajóhadnagy). December 23-án áthelyezték a 
Bocchéba. Következő útjára 1918. február 20-án futott ki, hog37 az Otrantói-szoros-
ban zavarja az ellenséges hajóforgalmat. 

1918. február 21-én összetalálkozott az olasz MEMFI gőzössel, amelynek kísérői 
közül az AIRONE torpedónaszád mélységi bombákkal elsüllyesztette. Túlélő nem 
maradt. 

1915. augusztus 25—26-án megállapodás jött létre a brémai Weser Művek és a 
cs. és kir. haditengerészet között, amelynek értelmében megvásárolták a német hajó
gyártól a B II-típusú tengeralattjárók licencét azzal, hogy a Monarchiában több he
lyen is építhetnek e tervek alapján tengeralattjárókat. Ehhez a német birodalmi 
Tengerészeti Hivatal előzetesen hozzájárult. 

Az első rajzok 1915 szeptemberében érkeztek meg Brémából, de a búvárnaszádok 
építését mégsem lehetett azonnal elkezdeni, mert a trieszti Cantiere Navale és a 
fiumei Danubius egyaránt magának követelte a naszádok megépítésének jogát. 
Végül a Danubius négy, az osztrák cég két tengeralattjáró megépítésére kapott meg
bízást. Ehhez az osztrák és a magyar miniszterelnök is hozzájárult. A megvalósítási 
szerződést 1915. október 12-én írták alá a Cantiere Navalé-val és másnap a Danubius
szal. Az osztrák cég tengeralattjáróként 2 210 000 koronát, a magyar cég egységen
ként 2 090 000 koronát kapott. A megállapodás értelmében az osztrák vállalat 1916 
júniusában, a magyar cég 1916 júliusában szállította volna az első búvárhajót, a töb
bit egy-egy hónappal később. A cégek azonban az anyagellátás zavarai miatt a határ
időket nem tudták betartani. 

1915. december 20-án kapták meg az épülő tengeralattjárók a számukat. A 27-es 
és 28-as számúakat a Cantiere Navale, a 29-es, 30-as, 31-es és 32-es számúakat a 
Ganz-Danubius építette. A B I-típussal szemben ezek két motorral, két hajócsavarral 
épültek. 
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A Gantière Navale azonban nem tudta a saját telepén elkezdeni a tengeralattjá
rók építését, mert egyszerűen nem volt hozzá hely. Egyéb megrendelései voltak s 
ezek a kapacitását kimerítették. Hogy a neki kiosztott két búvárnaszádot is osztrák 
érdekeltségű gyár építse, megbízta vele a DGT óbudai hajógyárát, ahonnan az elké
szült tengeralattjárókat darabokban, vasúton szállították a tengerpartra, s ott sze
relték össze. így végeredményben mind a hat Magyarországon készült. 

A hat tengeralattjáró elkészítésének üteme 

vízrebocsátás szolgálatba állítás 

17 27 1916. október 19. 1917. február 24. 
U 28 1917. január 8. 1917. május 26. 
U 29 1916. október 21. 1917. január 21. 
U 30 1916. december 27. 1917. február 17. 
U 31 1917. március 20. 1917. április 24. 
U 32 1917. május 11. 1917. június 29. 

Amikor az U 12 Velence előtt elsüllyedt, az Osztrák Flottaegyesület új tengeralatt
járó építésére gyűjtést kezdett. Ezen a befolyt 2 210 000 koronán rendelték meg a 
következő B I I típusú búvárnaszádot a Cantiere Navalé-nál, amelyet ugyancsak 
az óbudai DGT hajógyár épített, s később a 40-es számot kapta. 1917. április 21-én 
bocsátották vízre és augusztus 4-én állították szolgálatba. 

Az elsüllyedt U 6 pótlására megrendelt tengeralattjárót, amely a 41-es számot kap
ta, szintén az óbudai hajógyár építette, s majdnem 1 méterrel lett hosszabb, mint 
B II típusú testvérhajói (nagyobb motorokat kapott, ezért kellett megnövelni a 
testet). Az U 41-et 1917. november 11-én bocsátották vízre, s 1918. február 19-én 
állt szolgálatba. Mindkettőt vasúton szállították Polába, ahol az Arzenálban állítot
ták őket össze. Az U 41 volt az utolsó tengeralattjáró, amelyet a Monarchiában épí
tettek és bocsátottak vízre. 

1917. július 30-án még két búvárnaszáddal gyarapodott az állomány. Ugyanis 
Németországtól átvették az 1916 óta az Adrián és a Földközi-tengeren harcoló B II-
típusú UB 43 és UB 47 jelű egységeket összesen 7 500 000 koronáért és U 43, illetve 
U 47 jelöléssel álltak ezen a napon cs. és kir. szolgálatba. Méreteik megegyeztek az 
előzőekével (az U 27—40-esekóvei). 

A cs. és kir. haditengerészet tulajdonában tehát összesen 27 tengeralattjáró szol
gált hosszabb-rövidebb ideig. 

Az U B II-típusú egységek már alkalmasak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a 
Földközi-tenger térségében a kereskedelmi hajók elleni háborúba s e búvárnaszádok 
harcbavetésétől számítjuk a Monarchia részvételét a korlátlan tengeralattjáró-hábo
rúban, bár a régebbiek közül az U 14 (ex CURIE) és az U 4 is kijárt az Otrantói-
szoroson túli vizekre. 

Üj torpedónaszádok 
Az új típusú, névlegesen 250 tonnás, I. osztályú torpedónaszádok közül a tervbe 

vett 27 egységből 1916. február 6-ig 13 egységet állítottak szolgálatba (74 T—81 T, 
83 F, 85 F, 87 F—89 F). A további fennmaradó 14 egységből hármat a Cantiere 
Navale monfalconei gyáregysége épített s ezeket a szám utáni M betűvel jelezték 
(M = Monfalcone). A 98 M 1915. augusztus 19-én, a 99 M 1915. október 29-én és a 
100 M jelű torpedónaszádok 1916. március 15-én tartották próba járataikat és álltak 
ugyanekkor szolgálatba. 

A Ganz és Tsa. Danubiusnál épülő többi torpedónaszádja szolgálatba helyezésének 
dátumai a következők: 82 F — 1916. augusztus 30., 84 F — 1916. október 18., 
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86 F — 1916. május 10., 90 F — 1916. június 24., 91 F — 1916. június 28., 92 F 
— 1916. március 3., 93 F — 1916. április 4., 94 F — 1916. május 26., 95 F — 1916. 
szeptember 19., 96 F — 1916. november 10. és 97 F — 1916. december 9. 

1917. június 10-én az építési helyre utaló betűjelet eltörölték. 

Űj rombolók 
1916-ban a Ganz-Danubius hat újabb romboló építésére kötött szerződést, ame

lyek a TATRA-osztály némileg javított változatai voltak. Az 1915 végén elpusztult 
LIKA és TRIGLAV emlékére az első kettő ugyancsak a LIKA II. és TRIGLAV II. 
nevet kapta. A LIKA Il-t 1917. május 8-án, a TRIGLAV Il-t 1917. február 24-én bo
csátották vízre, s szeptember 6-án álltak szolgálatba. A következő két egység a 
DUKLA és az UZSOK nevet kapta s ugyancsak 1917-ben, az év végén helyezték 
őket szolgálatba. Az 1917. szeptember 28-án vízre bocsátott UZSOK volt a Ganz-
Danubius utolsó befejezett rombolója. A sorozat utolsó két tagja, a LOVCEN és a 
HONVÉD a háború végéig már nem készült el. 

Űj repülőgépek 
A következő gépeket állította a haditengerészet szolgálatba 1916—1917-ben: 
„L" (Lohner) vízirepülőgép 63 darab (L 81—L 143). 
,,G" (Grossflugboote) bombázógép 9 darab (G 2—G 9, G 12). 
„K" (Kampfflugboote) harci gép, 121 darab (K 148—167, 168—232, 300, 3 0 2 -

316, 320, 365—386, 424-430). 
„A" (Abwehrflugboote) vadászgép, 78 darab (A 1—A 77, L 16). 
, , J" (Jagdflugzeuge (vadászgép, 11 darab (J 1—J 11). 
,,R" (Rekognoszierungsflugzeuge) felderítő gép, 4 darab (R 301—R 302, R 1—R 2). 
,,T" (Torpedoflugzeug) torpedóvető gép, 1 darab (T 1). 
,,S" (Schulflugboote) iskolagép, 26 darab. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a különböző rendeltetésű vízi repülőgépekből 
és néhány szárazföldről is indítható repülőgépből igen tekintélyes légierőt épített ki 
magának a cs. és kir. haditengerészet.35 

Az Otrantói-szoros kérdése 

1915 tavaszáig a német tengeralattjárók elsősorban Nagy-Britannia körül tevé
kenykedtek. 1915. február 18-án azonban a brit és francia hajók megkezdték a Dar
danellák ostromát. Ez arra késztette a császári német hadvezetőséget, hogy kísér
letképpen irányítson néhány nagyobb tengeralattjárót a Földközi-tengerre, illetve 
Polában — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának hozzájárulásával — össze
szereltessen néhány, darabokban, vasúton odaszállított kisebb tengeralattjárót. 

A német tengeralattjárók beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A hadihajók 
után eredményesen támadták a csapatszállító- és kereskedelmi hajókat. Az Angliába 
és Franciaországba tartó szállítógőzösök tekintélyes része ugyanis a Szuezi-csatornán 
át ért a Földközi-tengerre, ahonnan a Gibraltári-szoroson keresztül folytatták útju
kat az anyaország kikötőibe. A németek 1916 tavaszán búvárhajótevékenységük 
súlypontját áthelyezték a Földközi-tengerre. 

A német búvárnaszádok, mert hazai támaszpontjuk elérhetetlen messzeségben 
volt a Földközi-tengertől, először Polában, később a Cattarói-öbölben rendezték be 

35 A tengeralattjárókra: Aichelburg: i. m. 366—441. o. ; a torpedónaszádokra: Bilzer, Franz F.: Die Torpedoboote 
der k. u. k. Kriegsmarine von 1875—1918. Graz, 1984. 117—124. o.; a rombolókra: Oogg, Karl: Österreichs Kriegs
marine 1848—1918. Salzburg/Stuttgart, 1974. 37. és 70. o.; a repülőállományra: Schupila: i. m. 85—98. o. 
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bázisukat, saját javítóműhellyel, anyagutánpótlási hálózattal stb. Ezek a tenger
alattjárók Olaszország hadiüzenetéig — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának 
hozzájárulásával — cs. és kir. hadilobogót viseltek (Olaszország csak 1916. augusztus 
28-án üzent hadat Németországnak). 

A tengeralattjárók az Adriáról az Otrantói-szoroson át jutottak a Földközi-ten
gerre, ahol egyre nagyobb pusztítást vittek végbe az antant kereskedelmi hajópark
jában. Például 1916. augusztusában az U 35 egymaga, egyetlen útján 25 vitorlást 
és 29 gőzhajót süllyesztett el 91 000 BRT űrtartalommal. 

Az antant számára az egyetlen járható útnak az látszott, ha lezárja az Otrantói-
szorost. 

A francia haditengerészeti vezetés ezért már 1915 nyarán, a Csatornán alkalmazott 
brit példára, elhatározta, hogy preventív jelleggel felfegyverzett halászhajók ellen
őrzése alá helyezi az Otrantói-szorost. Ez még nem a német búvárhajók, hanem a cs. 
és kir. hajóhad ellen irányult. Az antant háborús munkamegosztásában ugyanis 
Franciaországnak kellett megoltalmaznia a Földközi-tengert a Központi Hatalmak 
hadihajóival szemben. Mivel Franciaország körül már tevékenykedett 60 francia 
halászhajó, többet pedig nem tudtak összeszedni, Norvégiától, Spanyolországtól 
és az Egyesült Államoktól vásároltak annyit, amennyit lehetett. 1915 szeptemberé
ben már 69, 80—100 tonna vízkiszorítású kis gőzös kezdte meg szolgálatát a szoros
ban. Mindegyik közel 1000 méter hosszú halászhálót vonszolt, remélve, hogy majd 
csak belegabalyodik egy elő vigyázatlan tengeralattjáró. A hálók 20 méter mélyen 
feküdtek és érintőaknákkal voltak megtűzdelve. Hat hajóegységből állt egy csoport. 
Minden csoportnak brit tengerésztiszt volt a parancsnoka, mert a hajókat végül is 
Nagy-Britannia fizette ki. Az egyre szaporodó hajókat egy cirkáló, négy romboló és 
több repülőgép oltalmazta. 

A német búvárhajók azonban átjutottak ezen a záron, sőt az antant hajótér
vesztesége az év végére megnőtt. Ezért az antant haditengerészeti parancsnokságai 
1915. november 26—december 4. között értekezletet tartottak Párizsban a Földközi
tengeri szállítási vonalak biztosításáról. Ennek eredményeként a Földközi-tengert 
18 felügyeleti zónára osztották, amelyen a három állam cirkálóinak kellett őrködniük. 
Olaszországnak az Adria, a Jón-tenger és a Líbia előtti tengerrész jutott. Ez a véde
kezési mód kevés sikerrel járt. Ezért 1916. március 2—9. között újabb értekezletet 
tartottak. E Máltán rendezett konferencián megállapították, hogy a tengeralattjáró
veszély nagyobb, mint volt. Megerősítették a párizsi határozatokat és kijelölték a 
kereskedelmi hajók kötelező útvonalát. Itt , Máltán merült föl először komoly formá
ban az Otrantói-szoros lezárása. Mindenek előtt szaporították a felfegyverzett halász
gőzösöket a szorosban és oda vezényeltek egy brit őrnaszádesoportot. Ugyanekkor 
hoztak határozatot minden kereskedelmi hajó felfegyverzésére. 

Amikor ez sem hozott eredményt, az 1916 őszén Tarantóban tartott újabb konfe
rencián visszatértek az Otrantói-szoros lezárásának kérdéséhez. Előírták, hogy a ha
lászgőzösök 15 mérföld szélességben rendszeresen fésüljék át a szorost az olasz „csiz
ma" sarkától az albán partig. E vonaltól északra 22 halászhajóból és 18 olasz torpe
dónaszádból álló erő, a vonaltól délre pedig hasonló francia erő őrködött. Mindehhez 
járult a Brindisiből, Valonából és Otrantóból felszálló olasz és a Korfuról startoló 
francia repülők tevékenysége, állandó rádióösszeköttetéssel tökéletesítve az elhárítást. 

Az 1917. január 23—24-i londoni értekezlet után az otrantói tengerzár parancs
nokságát a brit Heneage tengernagy vette át. Ennek ellenére a tengeralattjárók által 
okozott veszteségek a Földközi-tengeren még tovább növekedtek. 

1917. április 28-án újabb értekezletet tartottak Korfuban az ott horgonyzó COUR
BET csatahajó fedélzeten. Elhatározták, hogy a zárrendszert 80 mérföld szélesre 
növelik úgy, hogy a kelet —nyugati irányban vontatott hálók vonalától északra és délre 
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még több torpedónaszádot és rombolót állítanak be őrszolgálatra. Az értekezlet után 
hozzáfogtak egy 66 km hosszú, egyenként 2200 méteres, 50 méter mélyre nyúló, 
szilárd hálórendszer kiépítéséhez, amely az Otrantói-fok előtti aknazártól Fano-szi-
getig nyújtózott volna. Az acélsodrony hálót több mint 400 bója és 100 horgony 
rögzítette úgy, hogy a háló felső pereme 10 méterrel került a víztükör alá. Brindisi 
magasságában 8—10 romboló, a Saseno-sziget körül pedig ugyanennyi naszád látta 
el az őrszolgálatot. Két hajó megfigyelő léggömböt vonszolva cirkált. Délen ugyan
csak két léggömb és számtalan tengeralattjáróvadász vigyázott. 

A német — és 1917 februárjától a cs. és kir. — búvárhajók azonban még így is ki
jutottak és vissza vergődtek, igaz, hallatlan idegfeszültség és izgalmak, halálos vesze
delmek árán. 

Közben, 1917. május 15-én, a gyorscirkálók rajtaütése csaknem teljesen széttépte 
a már félig-meddig elkészült zárrendszert. Ezért, 1917. július 24—26 között, Párizs
ban megint összeültek a szakemberek, ezúttal már egy amerikai tengernagy is részt 
vett a tárgyaláson, hogy véglegesen rendezzék a Szuez—Gibraltár között járó hajók 
biztonságát. Mindenek előtt a hálókat vontató hajókat kellett jobban őrizni, mert az 
említett, május 15-i, Horthy Miklós sorhajókapitány vezette támadás nyilvánvalóvá 
tette, hogy a zárnak ez a legsebezhetőbb pontja. 

1917. szeptember 4—5 ismét Londonban, majd 7-étől 9-éig Brindisiben tanács
koztak. Ennek eredményeként október 28—november 18. között megépítették az 
angol rendszerű zár első szakaszát. Amikor azonban két hét múlva a bizottság ellen
őrizte, megállapította, hogy e rövid idő alatt a viharos tenger a hálót leszaggatta 
tartóbójáiról és teljesen tönkretette. 

Az 1918. február 8—9-én ebben a tárgyban Rómában tartott konferencián meg
sürgették a zár kijavítását és kiépítését. Február végére elkészült egy 14 km hosszú 
hálótorlasz Fano—Szamothrake—Korfu között. Maga a nagy hálótorlasz a szoros
ban folyamatosan épült 1918. szeptember 30-ig. Az 1918. szeptember 13—14-i pá
rizsi értekezlet felállított egy Szövetséges Tengerészeti Tanácsot, mely előírta, hogy 
a hálók legkevesebb 65 méter mélyen nyúljanak a vízbe (a búvárhajók ekkor már 
jóval 50 méter alá merültek). 

A háború utolsó esztendejében az Otrantói-szoros védelmére a következő antant 
erők álltak rendelkezésre : 40 brit romboló, közülük 6 Ausztráliából, 76 löveggel fel
fegyverzett halászgőzös, 36 brit tengeralattjáróvadász-gyorsnaszád, amelyekhez 
1918-ban egy amerikai tengeralattjáró-vadász flottilla csatlakozott, 20 búvárnaszád 
és az olasz, francia és brit tengerészeti repülők. E hatalmas erő ellenére a záron 
kevés búvárhajó akadt fönn, pedig pl. olasz értesülések szerint 1918. áprilisában 22, 
májusban 29, júniusban 35, júliusban 40, augusztusban 37 és szeptemberben 47 ten
geralattjáró áthaladását észlelték, tehát támadták is azokat. (A Polában és Cattaró-
ban állomásozó német tengeralattjárók száma a háború utolsó két évében általában 
30 -32 körül volt.)36 

Ezért vált az Otrantói-szoros kérdése a Központi Hatalmak számára is elsőren
dűvé. Ezen túlmenően, a szoros 1916 közepétől a cs. és kir. haditengerészet működé
sét is meghatározta, egyre fokozódó mértékben. Különös élességgel jelentkezett ez 
1917. február 1-től, vagyis a korlátlan bú vár hajóharc proklamálása után, mert ettől 
kezdve az új UB I I típusú cs. és kir. tengeralattjárók is részt vettek a Földközi
tenger térségében folyó háborúban. Ezek közül először, 1917. január 25-én, a cs. és 
kir. U 29 indult távoli vizekre, február 26-án követte az U 30, majd sorban a többi. 
Megjegyezendő, hogy időnként egyik-másik régi tengeralattjáró is elhagyta az Adriát, 
legtöbbször az U 4, de ezek, kis hatótávolságuk miatt, általában a Jón-tengeren 
vagy a Tarantói-öbölben cirkáltak. 

36 Sokol: i. m. 353—359. o. 
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Térjünk azonban vissza az otrantói zár elleni, az előzőekben említett táma
dásokhoz! 1916. július 3-án este a HELGOLAND vezetésével kifutott az. 
ORJEN, a TATRA és a BALATON, valamint a 83 F, a 85 F és a 87 F. Láttak három 
ellenséges rombolót, utánuk eredtek, de azok gyorsabbak voltak és eltűntek. A cso
port másnap eredmény nélkül tért vissza az Öbölbe. 

Néhány nappal később, július 8-án este az Otrantói-szorosba indult a NOV ARA 
gyorscirkáló. A NO VAR A hajnalra ért a szorosba. Az ott talált négy halászgőzös 
parancsnokait felszólította, hogy hagyják el hajóikat, mert elsüllyeszti őket. A gőzö
sök azonban tüzet nyitottak, mire a NOVARA is harcba lépett. Az első, CLAVIS 
nevű gőzöst már a második sorozat eltalálta s lángba borította. Ezután a többit vette tűz 
alá a NOVARA. Az egyik lövedék az ASTRUM SPEI kazánházában robbant és ha
marosan elsüllyedt ez is. A másik kettő segítségért rádiózott és menekült. A NOVARA 
ezután kihalászta a túlélőket — kilenc embert — majd haza indult. A két elmenekült 
gőzös — a FREGATE BIRD és a BEN BUT — is megsérült. A négy gőzösön összesen 
tízen haltak meg, a sebesültek száma nyolc volt. 

Miután a NOVARA visszafelé tartott (július 9.), délről egy QUARTO osztályú 
cirkáló és az IRREQUIETO, valamint az IMPETUOSO rombolók jelentek meg és 
sebesen közeledtek. A NOVARA teljes gőzzel igyekezett északnak, hogy a Brindisi-
ből kifutó egységek ne vágják el az útját. Közben Valonából is kiindult két romboló, 
így Horthy sorhajókapitány gyorscirkálójával csaknem harapófogóba került. A Kuni-
borból felszálló négy tengerészeti repülőgép többször rárepült az olasz hajókra és 
bombázta azokat, így a NOVARA — talán ennek köszönhetően is — egérutat nyert 
és sértetlenül ért vissza támaszpontjára.37 Az időközben kifutásra előkészített 
SANKT GEORG és KAISER KARL VI beavatkozására már nem volt szükség. 

A szeptember 26-án, az Otrantói-szoroshoz kifutott HUSZÁR, TURUL, WARAS-
DINER és WILDFANG rombolók ellenséges hajókra nem akadván, szeptember 
27-én visszatértek kikötőjükbe. Ugyanígy járt október 4—5-én a 87 F, a 99 M és a 
100 M torpedónaszád is.38 

Az otrantói tengerzár elleni újabb támadásra azért került sor, hogy megkönnyítsék 
az U 52 és az U 38 német tengeralattjárók visszatérését a Földközi-tengerről. 

Az akcióra kifutó rombolók a SCHARFSCHÜTZE vezetésével — parancsnoka 
Bogumil Nowotny korvettkapitány — 1916. december 22-én dél körül hagyták el 
cattarói horgonyzóhelyüket. A csoport a DINÁRA — parancsnoka visti Sándor 
Virgil korvettkapitány —, a RÉKA — parancsnoka lovag Milán von Millenkovich 
korvettkapitány és a VELEBIŤ — parancsnoka Method Koch korvettkapitány — 
rombolókból állt. 

Kevéssel 18 óra előtt áthatolhatatlan ködbe jutottak. A vállalkozás parancsnoka 
már-már vissza akart fordulni, amikor szél támadt és széttépte a ködöt. Este 8 órakor 
értek Saseno magasságába. Ezután az Otrantó-fok felé fordultak. 21 óra 18 perckor 
látta meg a csoport bal oldalán menetelő RÉKA az első két ellenséges hajót. Két 
perc múlva a SCHARFSCHÜTZE is észlelte a hálót vontató két halászgőzöst, ame
lyek fehér fényjeleket adtak és rakétákat bocsátottak föl. A vezérhajó feléjük fordult. 
A három romboló beállt a nyomdok vonalába. 21 óra 30 perckor dördültek el a 
SCHARFSCHÜTZE lövegei. Utána a RÉKA is tüzet nyitott. A gőzösök elengedték 
hálóikat és viszonozták a tüzet, de az első perceken belül elhallgatott és süllyedni 
kezdett, majd elmerült. 21 óra 40 perckor a második halászgőzös is elsüllyedt. 

Míg a RÉKA és a DINÁRA a halászgőzösökkel volt elfoglalva, a SCHARF
SCHÜTZE előrefutott, majd északon fényeket látott és arra fordult. A RÉKA 

87 Uo. 301—363. o. 
38 Uo. 
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gyorsan utolérte. 21 óra 37 perckor észak-északnyugaton újabb fényjeleket észleltek, 
amelyek sebesen közeledtek. A rombolók kikapcsolták ismertető fényeiket, csökken
tették sebességüket, hogy a másik két romboló utolérje őket s csatlakozhassanak. 
21 óra 40 perckor a SCHARFSCHÜTZE tüzet nyitott a közelükbe érkező, s már 
árnyképük alapján felismerhetővé vált ellenséges rombolókra, amelyek tüstént viszo
nozták a tüzet. A VELEBIŤ és a DINÁRA azonban már nem tudott felzárkózni. A 
közeledő francia rombolók, a PROTET, a COMMANDANT BORY, a DEHORTER 
és a BOUTEFEU néhány percig tartották eredeti irányukat, majd kelet felé fordul
tak. A közeledő másik két francia romboló a CASQUE és a COMMANDANT RP7I-
ÈRE volt. A SCHARFSCHÜTZE ekkor - 21 óra 48 perckor - eltalálta a RIVIERE-t, 
amelyből füst és láng csapott fel. A CASQUE égő társához manőverezett, így a 
SCHARFSCHÜTZE és a RÉKA lehagyta őket.39 

A franciák el akarták vágni a cs. és kir. rombolók útját, Nowotny korvettkapitány 
pedig minden áron át akart törni rajtuk. 

A harc a hat francia és a négy cs. és kir. romboló között gyakorlatilag 21 óra 40 
perckor kezdődött, vaksötétben, s hamarosan teljesen zavarossá vált. Sem a csoport
parancsnokok, sem az egyes hajók parancsnokai nem voltak képesek áttekinteni a 
helyzetet. A rombolók közelharcot vívtak s a sötétséget időnként felvillanó fényszó
rók sugárnyalábjai tették még áthatolhatatlanabbá. A kémény- és lőporfüstben nem 
látták a találatokat, sőt a parancsnokok már az ellenséget sem tudták megkülönböz
tetni a baráttól. Még napjainkig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni a hadmozdu
latokat.40 Ezt alátámasztandó álljon itt néhány francia jelentés. 

A PROTÊT romboló parancsnoka, Forget sorhajóhadnagy a következőt jelentette: 
,,...Az első fényeket 21 óra 30 perckor észleltük. 21 óra 39 perckor hallottuk az első 
lövéseket (?). Ismerve az egész vállalkozásnak, Boisanger fregattkapitánynak a ka
rakterét, attól tartottam, hogy nem lesz tekintettel egységeink korlátozott sebes
ségére és a legnagyobb gyorsasággal rá akar rohanni az ellenségre (Boisanger volt a 
RENAUD IN parancsnoka, amikor 1916. március 18-án az U 6 elsüllyesztette s ezzel 
elveszítette három tisztjét és legénységének 45 tagját. Boisanger megmenekült s most 
a CASQUE vezérhajónak, egyúttal az egész csoportnak volt a parancsnoka). A 
CASQUE-nak és a RIVIÈRE-nek ugyanis minden kazánja teljes kapacitással dol
gozott, míg a másik négy kazánjait ún. ,,kis tűz" alatt tartottuk s így csak 18 mér
földes sebességre voltak képesek. És valóban! A CASQUE 20 mérföldes sebességgel 
előre tört és 21 óra 46 perckor már 600 méterrel előttünk járt. A RIVIÈRE is kitört 
az alakzatból és 28 mérföldes sebességgel a vezérhajó után száguldott és pont akkor 
érte utol, amikor az heves ellenséges tűzbe került és ott csaknem meg kellett állniuk. 
Hatalmas füstfelhő takarta el szemünk elől őket. Ezután, hogy megkadályozzam az 
ellenség hazajutását Cattaróba, a másik három rombolóval a nyomomban kelet felé 
fordultam." 

A RIVIÈRE jelentése így hangzik: ,,21 óra 48 perc. Előttünklövegtüzek villantak, 
fényük megvilágított bennünket. Erős túzfényeket és fehér jelzőfényeket láttunk. 
Ez utóbbiak valószínűleg a halászgőzösöktől eredtek és felraktuk az R/B megkülön
böztető jelzést az árbocra. Űgy tűnt, mintha mindenki bennünket lőne. Mi is viszo
noztuk a lövéseket. (Megjegyezzük, hogy a RIVIÈRE tévedésből a halászgőzösökre is 
lőtt.) 45 fokos irányban elől, balra két nagy füstfelhőt láttunk. (21 óra 52 perc), és 
jobbra fehér fényt — ugyanekkor harsant a kiáltás: jobbra torpedó! és 100 

39 Nowotny, Bogumil, fregattkapitány: Dreiundreissig Monate Kriegsfahrten mit SMS SCHARFSCHÜTZE. Leip
zig, 1918. 29—32. o. A szerző részletesen ismerteti az ütközetet, de helyenként későbbi forrásokra hagyatkoztunk. 
Nowotny ezért a csatavezetéséért megkapta a Vaskoronarend I I I . osztályát. Helyettese, Bak Emánuel sorhajóhad
nagy pedig a Militärverdienstkieuz I I I . osztályát. Nowotny hozta létre a háború után a lengyel haditengerészetet, 
akkor már ellentengernagyi rangot viselve. 

40 Martwy: i. m. 187. o. 
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méterre tőlünk megpillantottunk egy ellenséges rombolót, amely nyomban tüzet 
nyitott ránk. Teljes erővel fordultunk, a torpedó elsiklott mellettünk. Ezután két 
találat robbant a kazánházban, sebességünk rohamosan csökkent s nyugati irányban 
elhagytuk a csatateret." 

A már idézett Forget sorhajóhadnagy, a PROTÊT parancsnoka a továbbiakban 
még a következőket jelentette :,,.. .21 óra 55-kor egy közelharc kellős közepében talál
tuk magunkat. Már nem lehetett megkülönböztetni az ellenséget a jóbaráttól s mind
kettő bennünket lőtt. Űgy tudtam, hogy csoportparancsnokunk hajója, a CASQUE 
közvetlen közelünkben tartózkodik és bekapcsoltattam a megkülönböztető, illetve is
mertető jelzést az árbocon, de nem kaptam választ. Az ellenség száguldott el mellet
tem, éreztem a kőszénfüst szagát (a francia rombolók olajtüzelésűek voltak), de nem 
mertem bekapcsoltatni a fényszórót, mert attól féltem, hogy valamelyik saját egysé
günket találom megvilágítani. 22 óra 15 perctől az ellenség nyomába eredtem a tőlem 
telhető legnagyobb sebességgel, de többé már nem akadtam rá..." 

A BOR Y romboló parancsnokának jelentéséből: ,,...A halászgőzöst, amely egy 
•ellenséges tengeralattjárót követett, ellenséges egységnek véltük és utána igyekez
tünk. Bekapcsoltuk ismertető jelzésünket és déli irányba fordultunk... Később 
északnak, hogy egyesüljünk a PROTÊT-el és a DEHORTER-el..."41 Mindezt csak 
a bizonytalanság érzékeltetésére idéztük. Egyébként a francia rombolók csak hajnali 
2 órakor akadtak egymásra, beleértve a vezérhajót is. 

A SCHARFSCHÜTZE parancsnoka, Nowotny korvettkapitány jelentésében töb
bek között a következőket írta : „...Láttuk mögöttünk a sűrű lőporfüstből időnként 
kibontakozó RÉKA szakadatlan torkolattüzeit. Az ellenség mögöttünk áttörte vona
lunkat. A DINÁRA egyenesen ráfordult legközelebbi ellenségére, a RIVIERE-re, 
amely balra fordult úgy, hogy a két egységet 100 méter választotta el egymástól. 
A DINÁRA kilőtte mindkét torpedóját, ám az ellenség mindegyiket kikerülte... 
A DINÁRA azonban már nem tudott hozzánk csatlakozni, mert egyik kazánja 
felmondta a szolgálatot. Ebben a kritikus pillanatban (21 óra 58 perckor) hatalmas 
füstfelhőben átcsúsztunk az ellenséges rombolók és halászgőzösök között. Az ellenség 
szem elől vesztett bennünket. Láttuk távolba vesző fényjeleiket, ezért felkapcsoltuk 
a hajók farán gyenge kék helyzetjelző lámpáinkat és északnak fordultunk. Ekkor 
árnyék közeledett. A VELEBIŤ azt hitte, hogy a DINÁRA érte utol, de 100 méterről 
a közeledő árnyék felkapcsolta a fényszóróját és torpedót lanszírozott. Láttuk torpe
dóját a vízbe vetődni, de elvétette a célt. Ezután az ellenség rárohanással akarta 
eltaposni a VELEBIT-et (22 óra 05 perc), a VELEBIŤ fényárban úszott s ekkor egy 
Budás nevű magyar löveg vezető néhány lövéssel szétlőtte a fényszórókat..."42 

A cs. és kir. rombolók is kaptak néhány találatot. A hajók mellett robbanó gráná
tok vízzuhatagot csaptak a fedélzetre, ami lehetetlenné tette a jó célzást. 

A két lemaradt romboló — a DINÁRA és a VELEBIŤ — egy ideig a maga külön 
esatáját vívta. Hol jobbról, hol balról bukkantak elő a franciák, s rövid tűzpárbajok 
bontakoztak ki. A DINÁRA kazánfelépítményét ért találat egy ember halálát okozta. 
Egy másik leszakította a parancsnoki híd jelzőberendezését. Ez a lövedék azonban 
nem robbant, különben a hídon tartózkodó tisztek mind elestek volna. A DINÁRA 
a harc hevében nyugat felé fordult s bár csak alig száz métert futott ebben az irány
ban, többé nem találta meg csoportját. Sándor korvettkapitány ezért észak felé 
fordulva magányosan folytatta útját.43 

A VELEBIŤ 22 óra tájban utolérte társait s akkor zajlott az az ütközet, amelyet 
Nowotny korvettkapitány jelentéséből idéztünk. 

41 Uo. 188. o. 
42 Uo. 201. o. 
43 Uo. és 202. o. 
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22 óra után a SCHARFSCHÜTZE-csoport 20 mérföldre csökkentette sebességét 
és észak-északkeletre fordult, majd 22 óra 55 perckor keletnek vette az irányt. 
Úgy vélték, áttörtek. A CASQUE azonban rájuk talált, mert Boisanger fregatt
kapitány dühös volt és vissza akart fizetni a RENAUDIN-ért. Erre a találkozásra von 
Brandner fregatthadnagy a SCHARFSCHÜTZE-ről így emlékezett: „Éppen 23 óra 
előtt megint feltűnt egy árnyék a sodorvonalunkban, amely azonban nem adott 
fényjelet. Előkészítettük a lövegeket és a fényszórót. Feszülten vártuk a tűzparancsot. 
Éppen bevezettem az irányunkat, amikor eldördült az első lövés. Felejthetetlen 
pillanat! Egy romboló suhant el 50 méterrel a RÉKA mögött és száguldott tova a 
VELEBIŤ sugárkévéjében, mint a gyorsvonat. 100 méterről szórtuk rá a tüzet ágyú
ból és géppuskából. Nappali fényben úszott és ettől elvakítva hibásan küldött felénk 
két torpedót. A romboló olyan őrült sebességgel hagyott el minket, hogy az volt a be
nyomásunk, egy helyben állunk, pedig 22 mérföldes sebességgel haladtunk. Mialatt 
ily gyorsan tovaszáguldott, tisztán hallottam derék lőszeradogatónknak, Kovácsnak 
a hangját, aki törve beszélt németül és kiáltva biztatta a lövegvezetőt: Nos, maxi
mummal, Brúdör! De az ellenség gyorsabb volt. Balra fordult ós beleveszett az éj
szakába..." 

Erről az epizódról a francia jelentés így hangzik: „Ebben a pillanatban egy löve
dék átütötte a jobboldali kazánházat, behatolt az első kazánba, károkat okozott a 
másik kazánban is, a hajó sebessége esett, az őrült zajban senki sem fogta föl a pa
rancsokat, s a 22,5 mérföldre csökkent sebességünk miatt többé nem lehetett érint
kezésben maradni az ellenséggel..."44 

A SCHARFSCHÜTZE csoport ezután háborítatlanul folytatta útját hazáig, bár 
többször láttak közelben villanó fényeket és az ellenség rádióforgalma olyan hangos 
volt, hogy biztosra vették, bekerítették őket és előbb-utóbb újabb összecsapásra kell 
számítaniuk. (A franciák rejtjelet használtak, ezért nem tudták megfejteni üzenetei
ket. Abban az időben az osztrák—magyar és a német haditengerészeten kívül csak 
a franciák rejtjelezték rádiózásukat.) 

A franciák balszerencséje ezzel még nem ért véget. A segítségükre indult o lasz-
brit kötelék egyik tagja, az ABBA cirkáló, amelynek árnyát a cs. és kir. rombolók is 
észlelték, a sötétben belefutott először a CASQUE, majd a BOUTEFEU rombolóba 
úgy, hogy az előbbit a BORY kénytelen volt vontába venni. Az ABBA-n az ütközés
kor egy matróz meghalt, egy másik súlyosan megsebesült. 

Erről az első világháborúban már teljesen szokatlan, rendhagyó közelharcban bő
velkedő ütközetről, amely úgyszólván példa nélkül áll a XX. századi tengeri csaták 
történetében, s amelyet mindkét részről egyre idegesebben és elkeseredettebben vív
tak, Forget, már tengernagykorában, megállapította: ,,...Az osztrákok nagyon jól 
manővereztek és annak ellenére, hogy hátrányban voltak, ragyogóan és bátran vág
ták ki magukat."45 

A rombolócsoport végeredményben elérte a kívánt célt, azt, hogy a két német ten
geralattjáró sértetlenül futott be támaszpontjára. Pedig az U 38, amelynek a híressé 
vált Valentiner sorhajóhadnagy volt a parancsnoka, beleakadt egy hálóba, éppen 
akkor, amikor a rombolók a helyszínre értek s megkezdték a harcot. A halászgőzösök 
ezután már nem sokat törődtek a hálót rángató búvárnaszáddal, hanem a hálót 
eloldva Valonába menekültek. Annál is inkább, mert a nagy zűrzavarban a francia 
rombolók őket is lőtték. A német flottaparancsnokság 1916. december 30-án levélben 
fejezte ki köszönetét az akcióért, mert, mint Valentiner nekik jelentette, az átjutást 
kizárólag a SCHARFSCHÜTZE-csoportnak köszönhette.46 

44 Uo. 
45 Uo. és 188—189. o. 
46 Nowotny: i. m. 42. o. . » • 
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Ez a karácsony előtti ütközet volt ennek a mozgalmas esztendőnek az Adrián vívott 
legnagyobb csatája. 

Az otrantói tengerzár ellen vezetett következő, 1917. április 22-ről 23-ra virradó 
éjszakai támadás már nem járt eredménnyel. A kifutó rombolócsoport — az ÜSKO-
KE, a STREITER és a WARASDINER — nem találkozott ellenséggel, mint egy 
korábbi, 1916. november 28—29-i, öt torpedónaszádból álló csoport sem. Ugyanígy 
járt április 26-án a CSEPEL, a TATRA és a BALATON rombolókból álló csoport: 
Az akciót ugyanez a három romboló május 5—6-án megismételte, de sem halász
gőzösöket, sem ellenséges harcegységeket nem láttak.47 

A tengeralattjárók parancsnokai egyre sűrűbben hangoztatták, hogy vállalkozásaik 
alatt az Otrantói-szorosban mind jobban kiépülő záróvonal támasztja a legnagyobb 
követelményt emberrel és anyaggal szemben. Hazatértükben, már torpedók nélkül, 
szűkös készletekkel és kimerült idegekkel, néha napokat víz alatt töltve kellett vár
niuk a kedvező alkalomra, hogy a zár hálói és cirkáló őrhajói között átvergődjenek. 
S 1917 februárjától már a cs. és kir. tengeralattjárók is kifutottak a Földközi-tengerre. 
Ezért a cs. és kir. flottaparancsnokság elhatározta, hogy megkísérlik most mái* nagy 
erőkkel megsemmisíteni az őrködő és hálót vontató halászgőzösök vonalát.. , 

Minthogy az eddigi példák azt bizonyították, az éjszakai rajtaütések nem kecseg
tetnek a várt eredménnyel, nappal végrehajtandó támadás mellett döntöttek, hogy 
minél több halászgőzöst lehessen elsüllyeszteni. 

A vállalkozásra a három leggyorsabb és legmodernebb hajót, a NOVARA, a HEL
GOLAND és a SAIDA gyorscirkálót szemelték ki. 

A támadási parancs a következőket írta elő : 
Cirkálók : 
A NOVARA, a HELGOLAND és a SAIDA 1917. május 14-én, 19 óra 45 perckor 

indul az Öbölből. 21 órától a NOVARA vezetésével 21 mérföldes sebességgel haladnak 
a különválás pontjáig (a Pelascia-foktól 10 mórföldre keletre). Ha az ott álló világító
torony nem látható, a különválás parancs nélkül 3 óra 15 perckor történjék. 

Innen a NOVARA a Fano-szigettől 14 mérföldre nyugatra fekvő pontra, a SAIDA 
a Fano-szigettől 28 mérföldre nyugatra levő pontig, míg a HELGOLAND a Fano-
szigettől 42 mérföldre nyugatra meghatározott pontra nyomul elő. A cirkálók külön-
külön támadnak és a legnyugatibb egység felé működnek. A hadműveletek úgy törT 
ténjenek, hogy az egyesülés legkésőbb május 15-én reggel 7 óra 15 perckor a Lin-
guette-foktól 15 mérföldre keletre eső gyülekezőhelyen megtörténjen. Bevonulás 
teljes erővel. Menetalakzat: SAIDA, NOVARA és HELGOLAND, vagyis a leglas
súbb egység az élen. Ha alkalom kínálkozik, használjanak mesterséges ködöt. 

Torpedórombolók : ; 
A CSEPEL és a BALATON úgy induljanak az Öbölből, hogy május 14-én 21 óraT 

kor Dulcigno előtt legyenek. Onnan a Saseno világítótornyától 15 mérföldre nyugatra 
fekvő pontra, majd az Éliás-hegycsúcs irányában a part alá nyomuljanak, Jnnen dél
nyugati irányban ellenséges szállítmányokat kutatnak, azokat megtámadják és ha 
lehet, megsemmisítik. A NOVARA hadműveleti vonalát nem szabad keresztezniük^ 
vagy érinteniük. Bevonulásukkor a cirkálók gyülekezőhelyét május 15-én 6 óra 15 
perckor érik el. A cirkálókkal való együttes bevonulás esetében a rombolók 20 mér
földre ezek előtt félbalra haladnak. Ha az ellenség üldözőbe veszi őket, igyekezzenek 
azokat Cattaro irányába terelni. Ha az ellenség előttük mutatkoznék és nem erősebb, 
mint a saját egyesült haderő, akkor saját zömünk irányába vonuljanak vissza. 

47 Sokol: i. m. 363. o. 
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Mindenesetre arra törekedjenek, hogy bevonulásukkor csupán egyesült erőkkel bo
csátkozzanak harcba. 

Tengeralattjárók : 
Az U 4 Valona előtt, az U 27 a Brindisi—Cattaro vonalon őrködik. Rádióikat lehe

tőleg használják ki. A német U 89 még a reggeli szürkület előtt aknákat rak Brindisi 
előtt, aztán ugyanott marad figyelőállásban. Bevonulás saját belátásuk szerint. A 
hadmüveletek alatt kint tartózkodó valamennyi búvárhajó délután 5 órától másnap 
reggel 5 óra 10 percig rádióján figyelje a szikratávíró-jelentéseket, hogy esetleg akciót 
kezdhessenek, illetve megfelelő utasítást kaphassanak. 

Vízirepülők : 
A Cattarói-öbölből, illetve Durazzóból kellő időben induljanak. Az ellenség moz

dulatait rádión jelentsék a NOV ARA vezérhajónak. 

A rombolók és a cirkálók a megadott időben kifutottak, a tengeralattjárók elfoglal
ták kijelölt helyüket és a német U 89 lerakta Brindisi elé az aknákat. 

A három cirkáló a parancsban meghatározott pontra 3 óra 10 perckor megérkezett 
a innen legyezőszerüen szétválva futottak kijelölt hadműveleti helyükre. 

A S AID A, amelynek a legrövidebb volt az útja s így leghamarabb találkozott hálót 
vontató halászgőzösökkel, fél órán át mozdulatlanul volt kénytelen várni a virradatra. 
4 óra 20 perckor dördült el a S AID A első lövése. A célba vett halászgőzös (drifter) 
viszonozta a tüzet, de hamarosan elsüllyedt. 5 óra 20 percig még két gőzöst lőtt a 
SAIDA, közülük az egyik súlyos léket kapott, felrobbant a kazánja, a másiknál ugyan
csak kazánrobbanás történt. Ez utóbbi kettő közül, bár súlyosan megsérültek, csak 
az egyik süllyedt el. A hajók legénységéből 19 embert kimentettek és foglyul ejtettek. 

A HELGOLAND, útban kijelölt helyére, több halászgőzössel találkozott, amelyek 
sajátjuknak vélték és lámpaintegetéssel mutatkoztak be, de a cirkáló kikerülte őket, 
nehogy idő előtt riasszanak. 4 óra 17 perckor ért kijelölt helyére, ahol azonban a ten
ger üres volt. A parancsnok, Erich Heyssler sorhajókapitány ekkor úgy határozott, 
hogy elszáguld a Santa Maria di Leuca-fokig. Miután onnan sem látott ellenséget, 
4 óra 23 perckor visszafordult. Hamarosan több halászgőzös-csoportot látott. A leg
közelebb esőre 4 óra 33 perckor nyitott tüzet. Egy lövedék a kazánházban robbant 
s a hajó elsüllyedt. Ugyanitt még további három gőzöst sikerült rövid idő alatt el
süllyesztenie. Két másik hajó tüzet nyitott a HELGOLAND-ra, de a cirkáló nem 
kapott találatot. Közben a HELGOLAND-nak — miként a SAIDA-nak is — az el
engedett és összevissza úszkáló hálótömeget is kerülgetnie kellett, ami körülményes
sé tette manőverezésüket. 5 óra 5—5 óra 19 perc között újabb négy halászgőzöst 
borítottak lángba a HELGOLAND tüzérei, ezek szintén elsüllyedtek. Ezután lebo-
csátották a mentőcsónakokat és 18 brit tengerészt vettek fedélzetükre. 5 óra 47 perc
kor fogták a vezérhajó távmondatát: „Ha nincs különösebb megsemmisíteni való, 
teljes gőzzel induljon az egyesülési pont felé !" 
" A NO VAR A Fano-ig hatolt előre, ahol azonban ellenségre nem akadt. Akkor — 

4 óra 45 perckor — északnak fordult. 4 óra 55 perckor pillantotta meg az első, ^gőzös
ből álló csoportot s 5 óra 7 perckor kezdte el azokat lőni. Az 5 óra 37 percig tartó tüze
lés 5 gőzöst elsüllyesztett, 5 másikat pedig súlyosan megrongált. A drifterek viszo
nozták a lövéseket és két könnyebb találatot értek el a cirkálón. A NO VAR A 35 brit 
tengerészt halászott ki a vízből és ejtett fogságba. 

Összegezve: A SAIDA elsüllyesztett 1 gőzöst, kettőt súlyosan megrongálva ha
gyott hátra, közülük az egyiket többé nem javították ki. A HELGOLAND elsüly-
lyesztétt 8 gőzöst. A NO VARA 5 gőzöst süllyesztett el s a megrongált további ötből 
kettő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ki kellett vonni az őrhajóállományból. 
Elsüllyedt tehát a csata színhelyén 14 hajó, 3 további pedig iígy megrongálódott, hogy 
nem lehetett rendbehozni többé. 
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Az egész Otrantói-szorost hajóroncsok és szanaszét úszó hálótömegek borították. 
Az elsüllyesztett hajók a következők voltak: ADMIRABLE, AVONDALE, CORAL 
HAVEN, CRAIGNOWAN, FELICITAS, GIRL ROSE, HELENORE, QUARRY 
KNOWN, SELBI, TAITS, SERENE, TRANSIT, YOUNG LINNET és egy meg
állapíthatatlan nevű. A hajók személyzetéből 50 ember elesett, 72 személyt foglyul 
ejtettek. A sebesültek számáról nincs adat, csak annyi, hogy sokan voltak. 

Az Otrantói-szorosban kiépített tengerzárra olyan súlyos csapást mért ez a táma
dás, hogy a tengeralattjárók hónapokon keresztül nagyobb nehézség nélkül juthattak 
ki a Földközi-tengerre és tetemesen hozzájárult a búvárhajók további eredményes 
működéséhez. A szakirodalom ezt az akciót tartja a legeredményesebb zárromboló 
megmozdulásnak. 

A három gyorscirkáló tehát teljes erővel sietett a meghatározott gyülekezőpontra, 
mert nyilvánvaló volt, hogy kifutnak az antant-egységek és megkísérlik elvágni az 
útjukat. 6 óra 20 perckor a NO VAR A-t egy olasz repülőgép támadta s három bombát 
dobott, de mindegyik a vízbe esett. 

A három gyorscirkáló végül is 7 órakor egyesült s közben rövid tűzharcban elűztek egy 
olasz és három francia rombolóból álló csoportot (ezek azért mentek a közelükbe, mert 
először rombolóknak vélték a cirkálókat, ugyanis a kötelék, s egyúttal a NOV ARA 
parancsnoka, Horthy sorhajókapitány a hátsó árbocokat megkurtíttatta, hogy 
„nyílt tengeren az ellenséges egységek az ilyképpen megváltozott silhouettéből inkább 
csak gyengébb rombolókat véljenek felismerni" — írja Kőnek Emil altengernagy. 
A 7 óra 10—17 perc közötti rövid, „bemutatkozás" után a három gyorscirkáló egye
nesen a cattarói-öböl bejáratát őrző Punta d'Ostro felé fordult. 

S mialatt a cirkálók menetelnek hazafelé, térjünk vissza a két rombolóhoz, amelyek 
május 14-én 18 óra 20 perckor hagyták el a honi kikötőt. Május 15-én, 3 órakor 
elérték az Éliás-hegy alatti vizeket. 6 perccel később megpillantottak egy három 
tehergőzösből álló konvojt, amelyet az olasz BOREA romboló kísért. A CSEPEL — 
parancsnoka és egyben a csoportparancsnok is Johannes Prinz von und zu Liechten
stein fregattkapitány — 1000 méterről tüzet nyitott a rombolóra, amelyen a második 
sortűz eltalálta a főgőzvezetéket s a hajó mozgásképtelenné vált majd csakhamar 
elsüllyedt. A BALATON — parancsnoka Franz Morin korvettkapitány — először 
a CARROCCIO, majd a VERITA gőzösöket süllyesztette el. A harmadiknak — 
BERSAGLIERE volt a neve — sikerült a vízen maradnia és bár több találatot kapott, 
saját erőből bejutnia Valonába. A BOREA még sokáig égett, s csak 5 óra 20 perckor 
süllyedt el. Miután a part egészen közel volt és az elsüllyesztett hajókról le tudták en
gedni a mentőcsónakokat és mert a part felől ellenséges hajók közeledtek, a CSEPEL-
csoport nem foglalkozott a mentéssel, hanem teljes sebességgel elindultak a cirkálók 
egyesülési pontjához. 7 óra 30 perckor mindkét romboló a cirkálóktól 20 mérföldre, 
azoktól balra menetelt Punta d'Ostro felé, de már korábban, 7 óra 15 perckor észak
nyugaton észleltek árbocokat, kéményeket, majd felépítményeket s hamarosan jelen
tették a NOVARA-nak az ellenséges kötelék feltűnését. Ez a kötelék a DART
MOUTH és a BRISTOL brit cirkálókból, az olasz AQUILA, ANTONIO MOSTO, 
ROSOLINO PILO, SIMONE SCHIAFFINO és ACERBI rombolókból állt Alfredo 
Acton ellentengernagy parancsnoki lobogója alatt. 7 óra 39 perckor a két romboló 
Dulcigno irányába fordult, hogy mielőbb kikerüljenek az ellenség bekerítéséből. 
Sebességüket 29 csomóra növelték. Az ellenség rombolói azonban még gyorsabbak 
voltak és minden áron harapófogóba akarták fogni a CSEPEL-csoportot. A sžáguU 
dásban a két cirkáló lemaradt. Az AQUILA 8 óra 15 perckor tüzet nyitott, amelyet 
a CSEPEL és a BALATON 12 000 méterről viszonzott. Közben a távolság egyre 
csökkent a harcoló felek között. Míg az ellenség nem ért el találatot, a CSEPEL 8 óra 
32 perckor eltalálta a vezérrombolót, a többinél nagyobb AQUILA-t, az első kéménye 
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alatt (7 halott). Az AQUILA beszüntette a tüzet és mozgásképtelenné vált. A tűzpár
baj a másik négy rombolóval tovább folyt 9 óra 15 percig. A találatokat figyelte s a 
helyesbítéseket megadta a K 153 vízirepülőgép. Akkor az olasz rombolók visszafor
dulta!^ mert a durazzói parti tüzérség lőtávolához közeledtek, s Mali Durcit felől — 
e CSEPEL rádióutasítására — már 9 óra 5 perckor el is dördült az első lövés. A két 
romboló teljesen sértetlenül vetett horgonyt 13 óra 45 perckor Gjenovicban. 

Ezalatt a három gyorscirkáló — nyomukban a CARLO MIRABELLO, a COM
MANDANT RIVIERE, a BISSON és a CIMETERRE rombolókkal, amelyekkel 7 
Öra 10—17 perc között az említett rövid tüzpárbajt vívták — a legnagyobb sebesség
gel igyekezett Punta d'Ostro felé. Elől a leglassúbb egység, a S AID A menetelt lovag 
Ferdinand von Purschka sorhajókapitány parancsnoksága alatt, mögötte a HEL
GOLAND és hátul a NOVARA, egyenletes, 25 mérföldes sebességgel. Ezen a sebes
ségen és irányon akkor sem változtattak, amikor megkapták a CSEPEL rádió jelen
tésót a felbukkant ellenségről, majd 7 óra 20 perckor az L 88 vízirepülőgép tájékoz
tatását. Kisvártatva két ellenséges repülőgép támadását kellett hárítaniuk, s közben 
a NOVARA negyedóránként „hely- és menetelő irányjelentéseket" adott Cattarónak. 

Az első füstoszlopokat rövid időre 8 óra 15 perckor észlelték, ám azok eltűntek, 
mert ezek üldözték a CSEPEL-csoportot. Legközelebb 8 óra 45, majd 9 óra 5 perckor 
láttak újabb füstoszlopokat északon. Ezek a hajók már nem tűntek el a horizontról. 
Közben, pontosan 9 órakor, a NOVARA a következő rádiótáviratot adta le a Cirkáló-
ŕloí t illa Parancsnokságának:,,8 óra 50 perckor saját egységeink a 607-es négyzetben, 
menetirány 20 fok, menetelő sebesség 25 mérföld. A menetirányban a látóhatár alatt 
ellenséges cirkálók, kifutás eredménnyel kecsegtet." 

A kifutás az Öbölben várakozó tartalékra vonatkozott. A Cirkálóflottilla parancs
nokával ugyanis megegyeztek abban, hogy a nyílt vízen észlelt helyzet alapján a cso
port parancsnoka, Horthy sorhajókapitány fogja jelezni az alkalmas időpontot a ki
futásra. Ezután a gyorscirkálók felvették a harcalakzatot, vagyis a NOVARA állt 
a kötelék élére és megindult a tőlük és előttük félig jobbra haladó ellenséges cirkálók 
— a DARTMOUTH és a BRISTOL - , valamint az azokat kísérő rombolók felé. 
Bár az AQUILA is ott volt, ez a nagy, közel cirkáló méretű romboló, az ütközetbe 
hatékonyan nem szólt bele, mert már vonatókötélen volt. 

9 óra 28 perckor megdördültek a brit cirkálók 15,2 cm-es hajóágyúi. A cs. 
és kir. gyorscirkálók gyengébb, 10 cm-es lövegei még nem érték el az ellenséget, ezért 
Horthy sorhajókapitány közelebb vitte hozzájuk hajóit, mégpedig mesterséges ködöt 
fejlesztve, amely elfedte a gyorscirkálókat az ellenség szeme elől, lehetetlenné tette 
számukra a célzást s ugyanekkor meglepetést okoztak a ködből előbukkanó egységek. 
Ez volt az első olyan ütközet az Adrián, amelyen mesterséges köddel próbálkoztak. 
Horthy ugyanekkor előkészített egy torpedótámadást is, amelyre azonban a kedve
zőtlen széljárás miatt nem került sor. A szél ugyanis elfújta a ködöt, nyugat felé az 
ellenség pedig a cs. és kir. cirkálóktól keletre menetelt. 

9 óra 30 perckor a cs. és kir. gyorscirkálók is megszólaltatták ágyúikat. A csata 
megkezdődött, a két ellenfél egymástól először 8000, majd egyre kisebb távolságban 
— 4000—4500 méter — párhuzamosan futott északnyugati irányban, órákon keresz
tül. Kisebb-nagyobb találatok érték a hajókat mindkét részről, ám ezek komolyabb 
sérüléseket nem okoztak. Ennek ellenére a brit cirkálók növelni akarták a távolságot, 
kis fordulatokat tettek, amit a cs. és kir. gyorscirkálók tüstént követtek, hogy ne 
növekedjék a távolság. A britek viszont így veszítettek térelőnyükből és a cs. és kir. 
egységekkel egy magasságra szorultak, vagyis egyre nehezebbé vált számukra észa
kon elvágni a hazatérés útját. 

Közben — Acton ellenternagy 8 óra 25 perckor leadott parancsára — kifutott 
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Brindisiből a MARSALA olasz cirkáló, a CARLO ALBERTO RACCHIA nagy rom
boló, valamint az INDOMITO, IMPAVIDO és INSIDIOSO romboló. 

Mialatt a gyorscirkálók a mesterséges köd leple alatt közel férkőztek a brit cirkáló-
kötelékhez, a végig mögöttük menetelő MIRABELLO-csoport előrerohant és torpedó
támadást hajtott végre a három gyorscirkáló ellen. Torpedóik célt tévesztettek, fedél
zeti fegyvereik tüze azonban a NOVARA egyik ágyújának egész legénységét a vízbe 
vetette. 

A súlyosabb találatok a cs. és kir. egységeken : 9 óra 50 perckor a HELGOLAND-on 
egy halott ; 9 óra és 10 óra között több kisebb találat a NOVARA-n, amelyek egyike 
megölte a parancsnok helyettesét, Szuborits Róbert korvettkapitányt. 10 óra 4 perc
kor kapta a HELGOLAND a második súlyosabb találatot. Mint az első, ez is tüzet 
okozott, amelyet azonban eloltottak. 10 óra és 10 perckor a NOVARA parancsnoki 
hídjára csapódott egy lövedék, amely megsebesítette a parancsnokot fején és lábain. 
Horthy azonban a fedélzeten maradt és hordágyon vezette tovább az ütközetet 
mindaddig, amíg csak a keletkező mérgesgázoktól eszméletét nem vesztette. Ezután 
Stanislaus Witkowsky sorhajóhadnagy, a hajó tüzértisztje és rangidős vezette tovább 
a csoportot. Amikor rövid idő után Horthy sorhajókapitány visszanyerte eszméletét, 
ismét átvette a vezetést, míg a NOVARA parancsnokságát meghagyta a tüzértiszt
nek. A SALDA 10 óra 50 perckor kapott az orrára egy súlyosabb találatot, egy ember 
meghalt, többen megsebesültek. Miután az ellenség a tüzét elsősorban a NOVARA 
vezérhajóra összpontosította, a HELGOLAND felzárkózott mellé mintegy 400 mé
terre, ezalatt a lassúbb S AIDA 3000 méterrel lemaradt. A HELGOLAND is áthe
lyezte tüzét a DARTMOUTH-ra, hogy némileg tehermentesítse a NOVARÁ-t. 

Időközben a cs. és kir. tengerészrepülők is támadták a brit cirkálókat: a K 177 
és a K 179, később a K 205 és K 206. A K 205 még egy ellenséges tengeralattjárót is 
lemerülésre kényszerített, amikor az már támadásra indult a gyorscirkálók ellen. 
A K 153 és K 154 a közelbe érkező MARSALA — csoportot bombázta és lőtte gép
puskával. 

A cs. és kir. gyorscirkálók egyre kedvezőbb pozícióba manővereztek, s kezdtek az 
északnyugati irányból észak felé fordulni. 

10 óra 30 perckor érte a NOVARA-t a legsúlyosabb találat. Egy gránát becsapott 
a hátsó turbinaterembe és összeroncsolta a kondenzátort, ahol a turbinákban el
használt gőz válik ismét vízzé, hogy a kazánt táplálja. A NOVARA hamarosan lo
bogóval jelezte, hogy már csupán 10 percen át tudja útját folytatni. 10 óra 55 perckor 
valóban leállt. Addigra mellé ért a SAIDA és vontatókötélre vette a vezérhajót, a 
HELGOLAND pedig jobbra az egyre távolodó ellenség után vetette magát, hogy 
annak tüzét magára vonja, ugyanekkor lövegeivel elérhesse s a vontába vétel nehéz 
manőverét megkönnyítse, amely végül is elég sokáig tartott az ellenség tüzében és 
megújuló rohamaiban. 

A brit cirkálók 11 óra 5 perckor beszüntették a tüzet és először déli irányba fordul
tak, majd visszakanyarodtak a veszteglő gyorscirkálók felé, s azok tüzkörén (lőtá
volságán) kívül várakoztak. 

Az ellenség észrevette, hogy a NOVARA mozgásképtelenné vált, ezért először a 
brit cirkálókat kísérő ACERBI romboló intézett gyors torpedótámadást ellenük. 
A rombolót a két gyorscirkáló elkeseredett gyorstűzzel űzte el. 

11 óra 20 perckor a csoport parancsnokságát Purschka sorhajókapitány vette át 
(SAIDA) és tartotta meg 12 óra 25 percig, amikor is a gyorscirkálók egyesültek az idő
közben megérkező SANKT GEORG-csoporttal. 

Mialatt a vontába vétel folyt, megérkezett a reggel riasztott MARSALA-csoport és 
a cs. és kir. gyorscirkálók mögött egyesült a DARTMOUTH-csoporttal, majd 9900— 
8800 méter távolságból ismét tüzet nyitottak. Ismét a HELGOLAND rohant szembe 
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velük. Az ellenséges csoportból közben — 11 óra 24 perckor — kivált a CARLO 
ALBERTO RACCHIA romboló és torpedótámadásra indult. A HELGOLAND, 
valamint a két másik, meglehetősen akadályozott gyorscirkáló a tőlük kitelt leg
hevesebb tűzzel hamar visszafordulásra kényszerítették. 

A MARSALA- és DARTMOUTH-csoport ezután hadrendbe állt, hogy együttes 
támadással megsemmisítse a NO VAR A-csoportot (11 óra 35 perc). Ezek voltak a leg
válságosabb percei a NO VAR A-csoportnak. 

Térjünk most vissza 9 órára, amikor a NO VARA leadta a távmondatot a Cirkáló
flottilla Parancsnokságához. 

Hansa altengernagy az üzenet vétele után azonnal kiadta az indulási parancsot, 
hiszen a tartalékra kijelölt egységek gőz-, csata- és kifutásra készen várakoztak. Az 
Öbölből kifutó hajók a következők voltak: a SANKT GEORG páncélos cirkáló, 
vezérhajó, a TÁTRA és a WARASDINER romboló, valamint a 84 F, 88 F, a 99 M 
és a 100 M torpedónaszád. Mögöttük, lemaradva, a BUDAPEST csatahajó, amely 
csak 15 mérföldes sebességre volt képes, kísérőivel, a 86, a 91, és 95 F-fel. A SANKT 
GEORG-csoport ugyanis a maximális 20 mérfölddel menetelt. 

A SANKT GEORG-csoportot a repülők folyamatosan tájékoztatták a kialakult 
harchelyzetről, „...végül pedig jött a lesújtó repülőjelentés, hogy a NO VARA egy 
újabb telitalálatra mozdulatképtelen — írja Kőnek Emil. — Ez valamivel 11 óra 
előtt volt. Akkor látcsővel már tisztán láttuk a még a láthatár alatt lévő egységek 
füstoszlopait és a lövések füstgomolyait, mesterséges ködöt is láttunk és jól hallottuk 
az ágyúk tompa dübörgését. Kb. 60 mérföldnyi (110 kilométernyi) távolságra voltunk 
még a tengeri ütközet színhelyétől. Nem tehettünk egyebet, mint teljes erővel to
vább menetelni... már nemcsak az árbocokat, hanem a hajótesteket is láttuk... 
láttuk, hogy az egyik cirkáló a NOV ARA közelében fekszik szintén mozdulatlanul, 
míg a másik (a HELGOLAND) az ellenséges vonal felé halad támadólag és szakadat
lanul tüzel... Lehettünk vagy még 26 mérföldre tőlük, minimálisan még egy óra 
kellett nekünk, hogy az ellenséget a mi 24 centiméteres ágyúink maximális távolságra, 
14 kilométerre megközelítsék .. ." 

Közben a három cirkálón is meglátták a közeledő segítséget. A vontatókötéllel 
folyó manőverben szünet áll be, minden ép löveg lövi az ellenséget, elsősorban a 
HELGOLAND. 

Az ellenség is észrevette már a közeledő nagy cirkálót : 12 óra 7 perckor beszüntette 
a tüzet, menetalakzatot vett föl és déli irányba fordulva elhagyta a csatateret. 

12 óra 25 perckor a NOVARA-csoport egyesült a SANKT GEORG-csoporttal. 
Megindultak Bocche di Cattaro felé. Az ellenség többé nem indult rohamra a csupán 
6 mérföldes sebességgel haladó hajókaraván ellen. 

A Brindisibe visszatérő antant egységek útja már nem volt olyan zavartalan, mint 
a cs. és kir. egységeké. A lesben álló német U 89 megtámadta a DARTMOUTH-ot és 
13 óra 35 perckor megtorpedózta. A brit cirkáló olyan súlyos sérülést szenvedett, 
hogy parancsnoka kiadta a hajó elhagyására szóló parancsot. A DARTMOUTH 
azonban vízen maradt, így a legénység egy része visszaszállt s segített a cirkáló be-
vontatásánál. A DARTMOUTH biztosítására kifutó BOUTEFEU francia romboló 
közben ráfutott arra az aknamezőre, amelyet az U 89 telepített és elsüllyedt. A DART
MOUTH és a BOUTEFEU személyzetének 42 tagja életét vesztette, 45-en pedig 
megsebesültek. 

Végeredményben a NOVARA-akcióval összefüggésben — a CSEPEL-csoport 
működését nem számítva — az antant oldaláról meghalt 92 ember s megsebesült 
több mint 100. A cs. és kir. egységeken elesett 15 ember (egy a HELGOLAND-on, 
a többi a NOVARA-n), a sebesültek száma pedig 43 fő volt. A CSEPEL-csoport akció
jának mérlege: elsüllyedt a BORE A romboló és két tehergőzös, személyzetükből 
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meghalt 16, megsebesült 21 tengerész.) A kilőtt lövedékek száma: NOV ARA 675 db, 
SAIDA 832 db, HELGOLAND 1052 db; A kapott találatok száma: NOVARA 45, 
SAIDA 3, HELGOLAND 5. A használhatatlanná vált 10 cm-es lövegek száma: 
NOVARA 7, SAIDA 2, HELGOLAND 1. 48 

A NOVARA-csoport 1917. május 14—15-i támadása hosszú időre megkönnyítette 
a tengeralattjárók számára a ki- és bejutást az Otrantói-szoroson. Az antant azonban 
lassacskán újjáépítette a zárat és 1917 őszére ismét időszerűvé vált egy zárromboló 
rajtaütés. 

1917. október 18-án este kifutott az Öbölből a HELGOLAND az I. torpedó
osztállyal (CSEPEL, TÁTRA, BALATON, ORJEN LIKA IL, TRIGLAVII.). Valo-
náig együtt meneteltek. Ott a HELGOLAND és a LIKA II. Brindisi felé fordult, 
a többiek S. Cataldo irányába. Saseno és Brindisi előtt az U 32 és az U 40 búvár
naszádok fedezték őket, illetve felkészültek az esetleg menekülő halászgőzösök, vagy 
más egységek megtámadására. Ellenséges hajókra azonban nem akadtak, csak két 
repülőgépre, amelyekkel két saját gép, a K 206 és a K 207 vette föl a küzdelmet s a 
hajók légelhárítóágyúi is megszólaltak. Különösen a HELGOLAND légelhárító tüze 
volt heves. Később bekapcsolódott a légiharcba a K 205 is. Az ellenséges gépek bom
bái mind a HELGOLAND mögé estek, mert a gyorscirkáló cikk-cakk manőverezéssel 
és sebességének állandó változtatásával lehetetlenné tette a célzást. Az egyik ellen
séges repülőgépet a cs. és kir. repülők lelőtték. Egy órával később egy tengeralattjáró 
támadta meg a HELGOLAND-ot és a mögötte menetelő LIKA H-t, eredménytelenül. 
A K 207 bombákat dobott a tengeralattjáróra, amely a tiszta vízben jól látszott felül
ről, bár 12 méter mélyen — periszkópmélységben — feküdt a víz felszíne alatt, de 
találatot nem ért el. 

1917. november 12-én a NOVARA (parancsnoka hg. Liechtenstein fregattkapitány) 
indult bevetésre az Otrantói-szoros északi védővonala, illetve a Brindisi—Valona 
hajózóúton található ellenséges egységek ellen a 88 F, a 85 F és a 96 F torpedónaszá
dokkal. A viharos idő, a magas tengerjárás miatt a torpedónaszádok hamarosan 
visszafordultak. A NOVARA egyedül folytatta útját, de szintén kénytelen volt 
visszatérni. 

Ugyanígy vissza kellett fordulniuk november 22-én az otrantói tengerzár elleni 
vállalkozásra elindult 85 F, 88 F és 93 F torpedónaszádoknak is. 

1917. december 13-án a TÁTRA, a BALATON és a CSEPEL indult el az Öbölből, 
hogy az Otrantói-szorosban ellenséges szállítóhajók után kutasson, illetve őrhajókat 
süllyesszen el. Éjfél körül gyorsan közeledő ellenséges egységeket észleltek, de csak 
kb. 1000 méterről tudták megállapítani, hogy romboló-csoportba ütköztek. A TÁTRA 
kilőtt egy torpedót, majd visszafordultak, mert a parancs szerint csak akkor bocsát
kozhattak ütközetbe, ha megbizonyosodtak arról, hogy az ellenség gyengébb náluk.49 

Nagyobbszabású összecsapásra az Otrantói-szoros térségében csak közel egy évvel 
az 1917. május 15-i NOVARA-akció után került sor, mégpedig 1918. április 22-rőí 
23-ra forduló éjjelen.50 

48 A témát, az ütközetet számtalan szerző feldolgozta. Leírásunkat elsősorban Sokol munkájára támaszkodva ké
szítettük, kiegészítve Kőnek Emil, Martiny Miklós és Scholts Andor e tárgyú munkáival, valamint a Marine, üts-
tern—Heute 1977/2., 1979/1. és 1980/3. számaiban megjelent tanulmánvokban foglaltakkal. 

49 Sokol: i. m. 548—550. o. 
50 Sokol: i. m. 550—551. 1. és Martiny: i. m. 204. o. Ebben az akcióban az UZSOK rombolón szolgált a gyakran 

hivatkozott alapvető munka szerzője, H. Sokol fregatthadnagy. 
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