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A TÉNYEK MAKACS DOLGOK... 

Válasz Kopeczky Győzőnek 

A Hadtörténelmi Közlemények 1986/2. sz.-ban közreadott kiegészítéseimre érkezett hozzá
szólásokat olvasva látnom kell, a problémák egy része abból adódik, hogy számos tényt ismert
nek feltételeztem, s nem fejtettem ki elég részletesen. Mivel igen fontosnak tartom, hogy a 
flotta működésével kapcsolatban ne maradjon kétség, a különböző részadatokat az alábbiak
ban közlöm. 

A Lovcen sokat vitatott lövetéséröl 

A mellékelt 1. ábra német szövege és a 2. ábra térképe Nikolaus von Martiny: Bilddokumente 
aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918 e. (Graz, 1939) munkájának 1. kötetéből szár
mazik. Világosan közli a hajók pozícióját, a lővonalakat, a célokat, és a magassági adatokat is. 

A KAISER KARL VI. páncélos cirkáló már 1914. augusztus 10-én is oldalra döntöt t módon 
tüzelt. Ezt igazolja a 3. ábra szövegének fotókópiája és a 4. ábra fotója a hajóról. Ugyancsak 
von Martiny közli említett műve 14—15. oldalán a RADETZKY sorhajó fotóját, tat ján az 
éppen levont megfigyelő ballonnal, mely közeli srapnell-lövésektől megsérült, ezért alakja 
szabálytalan. 

A ballont 2—300 m-re fel lehetett engedni a becsapódási pontok figyelésére, hogy az mennyire 
hatékony az vi ta tható, de használták. Végül a „Magyar Tüzér" — 1939 — Bp. (Szerk. : vitéz 
Felszeghy Ferenc) c. kötet 376. oldala említi, hogy a közvetett lövés gyakorlata ismert és ma
gától értetődő dolog volt. Többszáz tonna tengervíznek a hajó trimmtankjaiba engedésével a 
szükséges 6—8° dőlés létrehozható volt. Az előre kiszámított és meglevő „kiegészítő lőtáblá-
zatok" rendelkezésre álltak, a többi a tüzérek dolga volt. 

A flottaépítési programról 

Engedtessék meg bizonyos hadigazdasági kitérő. A Monarchiának már a háború előtt, 1910— 
1911-ben lefektetett gazdaságmozgósítási terve — amelyet a fő katonai vezetők természetesen 
ismertek — leszögezte, hogy a vas, acél és ötvöző fémek szűk gyártási és bányászati kapacitása 
mia t t az elsőbbség a szárazföldi haderő lőszer-, kézifegyver- és löveggyártásáé. H a a háború 
, ,R" (Russland) esetre is vonatkozik, a flotta csak minimális mennyiségű építőanyagot kaphat , 
ebből nagy egységek nem építhetők. 

Mivel a háború anyagszükséglete már 1914/1915 fordulóján minden tervet felülmúlt, a ke
retek tovább csökkentek. így a háború ala t t lényegében azon hadihajók voltak befejezhetők, 
amelyek acélanyagát és gépészeti részeit már 1914 őszéig legyártották. A Tb. naszádokat így 
fejezték be 1915-ben, meglevő anyagokból. 

Csonkaréti kollégám rosszul értelmezi a költségvetési tételt , mivel a haditengerészet rendes 
költségei az éves katonai költségvetésben benne foglaltatnak. Az említett 1913-as 101 millió 
koronás program egy 4 éves építési keret volt ezen felül, amely a 4 db Ersatz MONARCH 
osztályú dreadnought, 3 db Ersatz ZENTA osztályú gyorscirkáló, 6 db TATRA osztályú rom
boló (2. csoport) és 6 db javítot t TÁTRA osztályú romboló (3. csoport) építését tar talmazta. 

Az 1914 augusztusa u tán életbe lépő hadiköltségvetés megemelt összegeit először a folyamat
ban lévő hitelek felhasználásával töl töt ték ki. A következő időben annyit szavaztak meg, ameny-
nyi a szükséglet volt, s azt is átlépték. A gyártásnak, vagy megrendelésnek nem a pénzhiány 
volt az akadálya, hanem az anyag-, munkaerő- és kapacitáshiány. 
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Ezeken kívül a monfalconei hajógyár építette a 4800 t-s „kínai-cirkálót", a 2 db 1800 t-s 
„kínai cirkálót" és 2 utasszállító gőzöst, a KAISER FRANZ JOSEPH-et és a K A I S E R I N 
ELIZABETH-et . 

Ebből a programból 1914 augusztus végén azonnal törölték a 4 dreadnoughtot, a 3 cirkálót 
és az első 6 rombolót — anyaghiány miat t , függetlenül a költségektől. Az 1916-os év elején a 
3 . csoport 6 db TÁTRA osztályú rombolójából munkába vettek négyet, ezek 1917/1918-ban 
elkészültek, az utolsó ket tőt el sem kezdték. 

A flottaparancsnokság 1917-es tervét 8 db erősített TÁTRA osztályú (4. csoport) romboló 
és 12 db 1900 t-s romboló építésére már a beterjesztéskor törölték. A tengeralattjáró-program 
acél- és ötvözőanyagát részben azzal teremtették elő, hogy 1917-ben 6 db, 1918-ban 10 db régi 
hajót kivontak és lebontottak beolvasztásra.1 

A Monarchia vezérkari főnöke, Arz Artúr vezérezredes írja a visszatekintése során (Zur Ge
schichte des Grossen Krieges 1914—1918, Wien, 1924) az „Anyagi helyzetünk" c. fejezetben: 
... „a háború kezdetén 2790 löveg és kb. 20 nehéz tarack állt rendelkezésre, ez 1917 végén a 
veszteségek ellenére 7000 lövegre emelkedett a fronton és 1300 volt tartalékban. Ezen kívül 
1088 nehéz löveg és tarack, illetve 172 legnehezebb tarack (30,5; 38,0; 42,0 cm) képezte az állo
mányt . A tüzérség lőszerfogyasztása 1914 szeptemberében 300 000 db volt, az 1917 végén 
2,0—2,5 millió db-ra n ő t t " (havonta — S. Gy.). 

Ezen viszonyok közepette a vas-, acél-, szén-, s tb. termelés csak a front szükségletekre ment 
el, a flotta ezért nem folytathatta a hajóépítési programot, nem pénzhiány miat t . 

Ezért állítottam, hogy a Monarchia flottájának egyetlen reális hajóépítési lehetősége a 3 kínai 
rendelésű hajó gyors befejezése lett volna. Ennek anyagából kb. 400 t volt az üzemben, amely 
1916-ban az olasz csapatok kezére került. Ennek anyagi része nem jelenthetett semmi akadályt . 
H a a Monarchia győz, vagy elfogadható módon befejezi a háborút, kb. 30 millió korona kifize
tése Kínának nem tétel. H a elveszti a háborút, már nem lesz aki fizessen. 

A jogi aggályok sem elfogadhatóak, mert pl. : Nagy-Britannia a háború első napján lefoglalt 
az ellenséges és semleges államok részére épülő minden hajót. így Chile 2 db, Brazília 1 db, 
Törökország 2 db dreadnought-ját és egyéb cirkálók sorát. Valamennyit besorozta a flottába 
— fizetés majd a békekötés u tán —, de soha nem fizette ki ezeket az összegeket. 

Ugyanezt te t te Franciaország és Olaszország is, semmi sem indokolja, hogy a létéért küzdő 
Monarchia másként járjon el. 

A cattarói erődök és a flotta 

Egyszerű tény az alábbiak szerint, hogy Pola kiépítése messze a reális veszélyen felüli volt, és 
terület szerint meghaladta a Monarchia legnagyobb övvárát, Krakkót , pedig az még két tábori 
hadsereg tartalékait is tárolta. 

,,Pola erőd tüzérsége 1915. V. 10-én. 
Tengeri front: 1 db 42 cm tarack; 6 db 30,5 cm ágyú, 2 db 30,5 cm tarack; 16 db 28 cm 

ágyú (4 db új); 3 db 24 cm ágyú, 4 db 24 cm tarack; 36 db 21 cm tarack; 2 db 19 cm 
á.gyú; 34 db 15 cm ágyú. Ez 104 db nehéz; +152 db fel nem sorolt könnyű löveget jelent 
12,0—4,7 cm kaliberig, azaz 261 db. 

Szárazföldi front: 8 db 21 cm tarack; 75 db 15 cm ágyú, 8 db 15 cm tarack; 22 db 12 cm 
Agyú. Ez 110 db közepes és nehéz löveg +140 db fel nem sorolt könnyű löveg 10,5—4,7 cm 
kaliberig. Összesen 250 db löveg + tartalék 68 db régi ágyú. Mindösszesen 511 löveg és 86 
db géppuska."2 

Hatalmas erő, de minek? Reális partraszállási veszély Pola földrajzi és vízrajzi viszonyai mia t t 
soha nem volt. Ezenkívül a védő aknazár 900-nál több tengeri aknát tar talmazott , a Polában 
álló flotta önmagában 147 db nehézlöveggel rendelkezett, a hajók állóhelyből is tüzelhettek. 

H a ennek az erőnek csak 10%-át átadják Cattarónak, nincs az ottani probléma. H a 1914-ben 
már 4—5 db 30,5 cm tarack áll a szárazföldi front felé, a Lovčenen semmiféle tüzérség nem 
tudot t volna állásba menni. A tengeri erődök lövegeiről szóltam korábban is, ez egyértelmű, 
a rövid lőtávolságú régi tarackok egyszerűen nem voltak képesek az ellenséges hadihajók tá
voltartására. 

Hogy mennyire így van, mutat ja az AOK (Armee Oberkommando) késői döntése, amely a 
helyzetet megváltoztatta, de már csak 1915 végén. A gorlicei áttörés előtt, 1915 elején pa
rancsot adtak a Polát védő 42 cm-es tarack lebontására és mozgathatóvá tételére. Ezzel egy-
időben elrendelték a 24 cm-es ós 21 cm-es tarackok, a 15 cm-es ágyúk nagy részének leszerelését 
Polánál és a szárazföldi csapatok rendelkezésére bocsátását. Ennek során a 16M/17M mintájú 
42 cm-es tarackok és a 16 M 35,5 cm-es L/45-ös lövegekből 2 db a szárazföldi erők tüzérségéhez 

1 R. Greger: Austro—Hungarian Warships of World War—I. London, 1976. 11—58. o. 
2 H. E. Sokol: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Graz, II. k. Beilage II, 6. o. 
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1. ábra, A Lovöen lövetéséről: N. von Martiny: BilddoJcumente..., 10. o. 
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•I. ábra, A Bilddokumente... az 1914. augusztus 10-i bevetésről. 
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4- ábra. A KAISER KARL VI. páncélos cirkáló az 1914. augusztus 10-i tűzharcban. 



került. (Ezek: az Ersatz MONARCH osztály első hajójához legyártott 5 db Skoda lövegből 
2 db).3 

Ehhez a kérdéshez nincs elegendő osztrák iratanyag számunkra elérhetően, így csak való
színűsíteni lehet, hogy Cattaro lövegei ebből az anyagból lettek cserélve. A nehéz tarackok az 
1916 januári támadáshoz érkeztek oda, továbbiakban nem volt rájuk szükség. 

I t t jegyzem meg Kopeczky Győző kiegészítéseihez (1986/4. sz., 763. o.) hogy a haditengeré
szet, illetve a flotta nem rendelkezett a tengeri erődítések felett a háború kitörésétől kezdve. 
A vártüzérségi csapatok az AOK alárendeltségében működtek, Anton Haus ekkor már nem 
rendelkezett parancsnoklási jogkörrel ezek felett. 

Cattaro esetében a fő probléma az volt, hogy az erődök kiegészítése modern ágyúkkal nem 
tör tént meg a háború kitörése előtt, pedig erre mód és lehetőség volt, ha Polát nem erődítik agyon. 
Az 1904/1905-ös orosz—japán háború tapasztalatai megmutat ták, hogy régebbi erődök is jól 
megállják helyüket, ha kellő tüzérség van beépítve és a legénység ki tar tóan harcol. Ugyanez 
ismétlődött meg a Dardanelláknál 1915-ben. 

Mivel Montenegro magatartása korábban sem volt egyértelmű és a két Balkán-háborúban 
Szerbia magatartása muta t t a , hogy ellenséges oldalra fog állni, Cattaro védelmére preventív 
intézkedéseket kellett volna tenni, akár megvalósul a szövetség Olaszországgal, akár nem. 
H a megvalósul, az Adria lezárásához van szükség az erős kikötőre, mert az osztrák—magyar 
flotta Tarantóból és Palermóból operál a Földközi-tengeren, ha nem valósul meg, az olasz erők 
sakkbantartására kell, amelyek csak dél felől nyomulhatnak be az Adriára. 

Az az indoklás, hogy a flotta nem támaszkodhat Cattaróra, mert o t t nincs raktár, műhely, 
készlet stb., arra hivatkozik, hogy azért nincs, mert fenyegetett pozícióban van. Miért van 
fenyegetett pozícióban ? — mert nincs megerősítve, és a körforgás t a r t tovább, de ez nem tengeri 
stratégia és nem haditerv. Ez a kincstári bürokrácia útja, amely arra vezetett, ami 1914 augusz
tusában volt. Egyébként egy szárazföld és tenger felé is ütőképes bázis erős visszatartó hatással 
let t volna Montenegróra, és főleg uralkodójára, aki ez esetben talán nem adta volna fel a semle
gességét, amire éppen a francia ígéretek és a könnyen elfoglalhatónak h i t t kikötő vi t te rá. 

A partvédelem jellege 

Kopeczky Győző az 1986/4. sz. számban (762. o.) kifejtett elméleti tézisei a partvédelemről 
helyesek, de a gyakorlat pár dologban mást muta t . A Monarchia igen tagolt, több mint 160 
szigettel rendelkező tengerpartjának védelmét erőd-csomópontok lá t ták el, összefüggő védelem 
a tenger felé nem is volt lehetséges. A 8. ábrán látható, hogy erősebb védelem csak Trieszt, 
Pola, Sebenico, Gravosa, Cattaro körzetében, illetve elfoglalása u tán Durazzónál volt. A szi
geteket külön nem védték, mert nagy partraszálló művelet reménytelen vállalkozás volt ezen 
a terepen, ahol a hegyek meredeken esnek a tengerbe, s alig vannak utak, nincs par t menti, 
vasút, folyóvölgy alig található. 

A probléma az, hogy Trieszt és Pola körzete túlzottan, a déli rész igen gyengén volt védve, 
pedig ezt a tengeri viszonyok sem indokolták. Az Adria északi részén sekély a víz és igen jelentős 
védő aknamezők is voltak (annyira, hogy még saját hajónk is pusztult el ot t ) , amelyek mia t t 
a kikötő megközelítése öngyilkosság lett volna. Nem is volt egyetlen felszíni kísérlet sem a 
háború alat t , míg délen a mély víz lehetővé te t te a par t szoros megközelítését, amit csak kellő 
tüzérség hár í thatot t volna el. 

1914 nyarán Sebenico, Buccari, Gravosa nem rendelkezett partvédelmi lövegekkel, csak 
Cattaro, azzal a kevéssel ami volt. Nem fektették le azonnal a védő aknamezőt, mert nem volt 
elegendő anyag, nem csoda, hogy a déli front objektumait megtámadták. Négy támadást vezet
tek Cattaro, kettőt Gravosa, és vagy féltucatot a szigetek ellen a francia, majd olasz hajók 
1914—1915-ben, de ezekre sem kerülhetett volna sor, ha a polai körzet anyagának csak 1/3-a 
délen van. 

Nem érthető viszont, mire céloz a szerző azzal, hogy „Később azután kijött a flotta Polából 
és minden kijövetele után egy-egy csatahajóval kevesebb té r t haza". Ez ebben a formában nem 
támasztható alá semmivel. 1917 októberétől Triesztbe helyezték á t a MONARCH osztály 3 
hajóját, hogy 24 cm-es lövegeikkel lőjék az olasz erők jobbszárnyát és part i ütegeit. Ehhez a 
BUDAPEST mellső lövegtornya helyére egy 38,0 cm-es tarackot szereltek fel. 

Ez t a feladatot régi kiscirkálók és torpedónaszádok részvételével végezték, a hajók egymást 
vál tot ták, a flotta többi része, főleg a nehéz egységek, nem futottak ki. 

Tény, hogy a kötelékparancsnok és a hajó kapitánya a W I E N esetében nem gondoskodott a 
Muggia-öbölben a par t mellett álló hajó torpedóvédelméről. Nem fektettek ki védőhálókat 
és barikádot, az öböl védelme őrhajókkal nem volt kiépítve, a W I E N már nem használta saját 
torpedó elleni védőhálóját s tb . így nem csoda, hogy a sötét éjszakán a MAS—15 befutott az 

3 (Szerk.) a. D. Hujo Kerchmwe: Ehrenbuch Unserer Artillerie. Wien, 1935.1. Band ; 193. o. ; II. Band, 206—208. o. 
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öbölbe és az álló hajóra két torpedót lőt t ki, majd távozott . A parancsnokokat a hadbíróság 
ugyan elmarasztalta és leváltották őket, ez azonban a W I E N helyzetén és a kötelességmulasztá
son nem vál toztatot t . Viszont ennek az ügynek a flotta kifutásaihoz semmi köze nem volt. 
A 12. Isonzó-csata sikerének elősegítése elsőrendű fontosságú feladat volt, amelynek során a 
flotta távolról sem te t t meg mindent, ami elvárható lett volna. 

A „fleet in being" elve igen szép, de háborút egy hatalom sem nyert meg azzal, hogy a hajók 
horgonyon álltak. A brit Grand Fleet esetében dokumentálható, hogy Jellicoe, majd Bea t ty 
parancsnoksága a la t t majd 50 esetben futottak ki, ha volt értelme, ha nem, pusztán az állandó 
harckészültség fenntartása és legénység háborús stresszben tar tása mia t t . 1917 nyarától az 
amerikai flotta 25%-a is angol vizeken hajózott és állandóan szántották az Északi-tenger és 
Atlanti-óceán vizeit, ütközetre készen, holott a parancsnokok jól tudták, hogy a német Hoch
seeflotte nem futott ki Wilhelmshafenből. A bevetések alkalmával pár hajó mindig elveszett 
aknárafutás és német tengeralattjárók torpedói miat t , a háború végére a brit flotta 254 első
vonalbeli és 815 segédhajót vesztett el, legnagyobbrészt ezen akciók közben, a flotta 30%-a a 
tenger fenekére vándorolt, de a háborút megnyerték.4 A francia tengerészet kisebb mértékben, 
de ugyanezt te t te , a német flotta 1914—1916 között szintén. A horgonyon álló hadiflotta „ered
ményességével" nem lehet egyetérteni. 

Egy megállapítás H . H. Sokol műveiről. Csonkaréti Károly és Kopeczky Győző is Sokol
ica őzetekre hivatkozik A. Haus tengernagy tevékenységének megítélésénél, csakhogy ez nem 
minden. Szakkörökben köztudott , hogy Sokol annak az elvnek képviselője volt, hogy az a töké
letes amit Haus te t t , minden későbbi dolog kontármunka volt, s ezért az ebbe a vonalba nem 
tar tozó tényeket, eseményeket le sem írta. Pedig volt jó pár. 

Ezért nem véletlen, hogy Sokol alapvető munkáját (de másikat sem), az 1920-as és 1930-as 
években nem fordították le magyarra és nem adták ki, pedig semmi akadálya nem volt; a túl
élők és résztvevők nem értettek egyet ezzel a felfogással, már akkor sem. 

1955 után jó pár újabb munka íródott, nem is beszélve a „Marine, Gestern—Heute" c. folyó
iratban megjelent számos cikkről, amelyek bátorkodtak ízekre szedni a korábbi anyagokat és 
kritika tárgyává tenni Sokol, Gogg és Breyer munkáit — újabb adatok alapján és birodalmi 
nosztalgia nélkül. Ezeket mindenesetre figyelembe kéne venni.6 

Mit kockáztatott Anton Haus? 

Számomra nyilvánvaló, hogy alapvetően nem értünk egyet az előbb említett szerzőkkel a 
tengeri stratégia megítélésében, de a tényeken ez nem sokat változtat . Engedtessék meg egy pár 
stxatégiai kérdés felidézése. 1914 végén már nyilvánvaló volt, hogy a Monarchia a létéért harcol, 
mivel az Antant hadicéljai nyilvánvalóvá tet ték, a „status quo" nem lesz elfogadható, az ellen
felek a felosztására törekednek. Olaszország ós Románia hadbalépésével a Monarchia feldara
bolási szándéka egyértelművé vált . 

Már 1914-ben minden magas katonai vezető előtt ismert volt Szerbia és a mögötte álló cári 
Oroszország célkitűzése Ausztria—Magyarországgal szemben, így Haus előtt is. Mivel a Köz
ponti Hatalmak a belső fronton vívták a háborút, ellenségeiket gyors átcsoportosítással egyen
ként verhették csak meg, az erőviszonyok más megoldást nem is adtak. A haditervek 1914-ben 
erre is épültek, előbb a nyugati front, majd a keleti front vonatkozásában. A Monarchia flottája 
nem önállóan működött , a döntés a szárazföldi frontokon volt, a haditengerészet feladata ennek 
maximális támogatása, mivel önmagában semmiféle döntést elérni nem tudot t . 

1914-ben a számszerű erőviszonyok még a legkedvezőbbek voltak, mert csak a francia egy
ségekkel kellett számolni, az olaszokkal még nem. Ezért ha Cattaro használható lett volna, 
mindjárt a háború elején csapást lehetett volna mérni a francia flottára, később ez már remény
telen volt. Ez t a lehetőséget nem használták ki, pedig az ellenfél flottájának csak egy részével 
álltak szemben, a francia flotta alig 1/4-ét lehetett csak bevetni az Adrián. 

1915-ben a Déli Front döntő kérdéssé vált . Törökország igen kevés hadianyaggal harcolt, a 
Dardanellák ostroma a Központi Hata lmak számára létfontosságúvá vált . H a elesik, Török
ország kilép a háborúból, vagy kormányváltozás u tán az Antant oldalára áll. Ez esetben a hadi
anyagszállítás a Fekete-tengerre zavartalan, a szerb erők és orosz erők bevetése akadálytalan 
lesz, ezzel az erővel a Monarchia erői nem tudják felvenni a harcot. Ebben a szituációban Romá
nia és Görögország már 1915-ben belép a háborúba az Antant oldalán, ami a front összeomlásában 
ugyanazt jelenti, ami 1918 szeptemberében bekövetkezett Bulgáriában. 

4 British Vessels Lost at Sea 1914—18. (Reprint) Cambridge, 1979. Közli minden brit hajó elsüllyedési körülmé
nyeit, 254 hadihajóra 815 segédhajóra, 2479 kereskedelmi és 675 egyéb hajóra vonatkozólag. 

5 Pl: Paul Schmalenbach; Ernst Legahn; von Bardolff; Bayer von Bayersburg ; Nikolaus von Martinu; Friedrich 
Wattisch; Bodo Herzog; René Greger; Wladimir Aichelburg; Peter Schupita; Lothar Bdumgartner; Matti E. Makela; 
Peter Meyer; Reinhard Keiméi munkáira kívánok utalni, de lehetne sorolni tovább is, pl. a folyóiratokban megjelent 
számos cikk szerzőjét is. 
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14 
5. ábra. A BüddoJcumente... a BADETZKY sorhajó bevetéséről. 
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$. ábra. A RADETZKY a levonat — sérült — megfigyelő ballonnal. A 24 cm-es tornyok felelt álló ágyú helyzetéből látható, 
hogy a hajó a kép jobb oldala felé van döntve. 



1915 tavaszán a hadihelyzet igen kritikusan állt, s ez ügyben von Falkenhayn gyalogsági 
tábornok az ObH. és báró Conrad gyalogsági tábornok az AOK főnöke teljesen egyetértett, 
ami — ismerve nem felhőtlen viszonyokat — nagy jelentőségű. A vezérkari főnökök jóval 
messzebbre lát tak mint a tengernagyok, képletesen is és szó szerint is. A szárazföldi segítség 
nyújtására nem volt mód, a Dunán történő kísérlet eredménytelen volt, a monitoroknak vissza 
kellett fordulniok, a BELGRÁD csavargőzös Ritopeknél felrobbant, a Románián át történő 
szállítás nem volt lehetséges. Csak az 1915. október 6-i dunai átkelés u tán lehetett elindítani 
Bulgária felé az első lőszerszállítmányt: egy német vonta 2 uszályában 2000 gránátot és 40 
torpedót a GOEBEN, a BRESLAU és a tengeralattjárók részére. Ezt követte még 4 uszály 15, 
18, 21 és 28 cm-es lőszerrel a Dardanellák erődéi részére, majd 1915. november 2-án Orsováról 
indulva egy magyar vonta a K.u.K. No. 9-os 24 cm-es tarackos üteggel Philip alezredes parancs
noksága a la t t . Ez a szállítmány Ruszcsukig ment a Dunán, majd vasúton november 15-én érke
zett Konstantinápolyba, ahonnan azonnal indult az Anafortai frontra és kb. december 15-én 
érkezett állásba. Ekkor a brit visszavonulás megkezdődött. Pár nap múlva indult Orsováról 
a K.u.K. No. 36. sz. 15 cm-es tarackos üteg, amely kb. december 20-án érkezett a Galippoli 
frontra. Első lövéseit már a menekülő angol csapatokra adta le. A brit admiralitás gyorsan 
tudomást szerzett az erősítésről, s azonnal megkezdte Hamilton tábornok csapatainak kivonását 
Galippoliról 1915. december 15. és 28. között.6 

A brit erők kb. 40 000 t anyag és összes nehéz felszerelésük hátrahagyásával menekülhettek 
a hajóikra. Az ostrom során az antant erők 143 000 főt, a török csapatok 166 000 főt vesztettek 
el, erre az iszonyú véráldozatra azért került sor, mert 1915 február körül nem lehetett feltölteni 
a. török lőszer- és fegyverkészletet. Ez csábította a brit—francia vezérkart egy partraszállási 
akcióra, mivel tud tak a fegyverzetben levő hiányokról. H a a védelem teljes és a védő tenger
alattjáró nem május 20-án ér oda, hanem jóval előbb, az ostrom részletei másként alakulnak. 
A Déli Front helyzetéhez képest teljesen alárendelt kérdés volt, hogy a flotta hány hajót veszít 
a műveletek során. A stratégia kérdésében a többfrontos háború hadműveletei, a szövetségesek 
kitartásának elősegítése, az antant lehetőségeinek meghiúsítása mind sokkal fontosabb és alap
vető kérdés volt mint az, hogy a Monarchia flottája hány hajóval rendelkezik és hogy A.Haus 
azokat a kikötőben őrizgeti. 

A Monarchia stratégiája és a flotta 

Köztudomású, hogy Ausztria—Magyarország szárazföldi hatalomként volt európai nagy
hatalom, katonai stratégiája is szárazföldi jellegű volt. Ennek nem mond ellent az, hogy befo
lyását a Földközi-tengeren és a Balkánon elsősorban a flotta révén fejthette ki, mert ezen álla
mokban bázisai nem voltak. 

A Hármasszövetség révén is szárazföldi fronton kellett keresnie a döntést, vagy Oroszország
gal, vagy Franciaországgal szemben. A flotta műveletei a Földközi-tengeren optimális esetben 
is csak a francia szállítások Afrikától való elvágására és Málta blokádjára szorítkoztak. 

Mivel a háború a tervezettnél korábban és kedvezőtlenül tör t ki, a flotta a tervezettnél is 
lassabban mozgósított, emiatt nem tudot t idejében segítséget adni a német köteléknek, majd 
készületlenül állt a francia kötelék Dél-Adriára való betörésével szemben. Az AOK haditervei 
nem valósultak meg, mivel a feltartóztató háború a Keleti Fronton, és a gyors csapás Szerbia 
ellen az erők elégtelensége mia t t nem volt megoldható. Keleten a túlerő nagyobb volt, az 1—4. 
hadsereg nem volt elegendő a cári seregek feltartóztatására, délen a gyenge 5. és 6. hadsereg 
nem volt elegendő Szerbia ellen komoly eredmény elérésére. Az elhúzódó nyugati háború mia t t 
nem valósult meg a német erők jelentős részének átdobása keletre, így a háború folyamata 
megváltozott. 

Az AOK erről csak részben tehetett , a nyugati hadjárat alakulását nem volt módja befolyásolni 
sem, bár ami segítséget adhatot t , azt megadta 5 üteg 30,5 cm-es motoros tarack átadásával, 
amelyek a belga várakat terv szerint le is küzdöttek. Az első hadászati hiba a Déli Front önálló
sága volt az AOK műveleteitől. Potiorek táborszernagy, aki a front és a 6. hadsereg parancs
noka is volt, az uralkodó I . Ferenc József császár és király kifejezett kívánságára t a r t ha t t a meg 
önálló hadvezetési jogkörét, amit Conrad gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke, látva a keleti 
front helyzetét, határozottan ellenzett. 

Potiorek a korábban kidolgozott tervet rosszul és sablonosán hajtot ta végre, változott hely
zetben. Nem az előzetes támadása volt helytelen, hanem annak iránya, módja és kivitelezése. 
H a némi egyszerűsítéssel élünk, azt kell mondani, hogy ez két öreg hadvezér helytelen hadveze
tése volt, amelybe Potierek és lovag Liborius Frank gyalogsági tábornok belebukott, s ezután 
valósult meg az AOK teljhatalmú, egységes hadvezetése, 1914 novemberében. 

Et tő l kezdve a Monarchia katonai vezetése számára, az erőforrások ismeretében, csak az a 

6 Magyar Tüzér. 1939. Budapest. (Szerk. : vitéz Felszegliy Ferenc) szállítási fejezete. 
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7. ábra. Vázlat a tengerpartok támadhatóságáról Handell—Mazzeti nyomán. 
A vastag vonal a partok elleni támadás lehetséges sávja 10 m vízmélységnél. . 

lehetőség maradt, hogy a belső fronton harcolva, az erőket összevonva, valamelyik ellenfelet 
döntően megverve különbékére kényszerítsék. Ez t a döntést is csak német erőkkel együttműköd
ve lehet elérni — bár Conrad tábornok mindent megtett , hogy presztizs-okból ezt elkerülje —, 
mert az osztrák—magyar erő ehhez is elégtelen volt. Ezen a kereten belül a haditengerészet 
feladata a tengeri uralom fenntartása volt az Adrián — és a szárazföldi front maximális 4tá-
mogatása. 1915 elejétől nem is szerepelt a tervben nagy tengeri csata megvívása, mert nem 
volt kivel. A francia erők nem működtek az Adrián, Olaszország háborúba lépése csak hetek 
kérdése volt, de a felderítés tud ta , hogy az olasz flotta nem fog tengeri csatát vívni az Adrián, 
nagy egységeit délre és a nyugati oldalra vonja vissza. Ez 1915. május 24-e u tán teljesen iga
zolódott: a partok elleni támadás után az utolsó páncélos cirkálók is elhagyták Velencét; Brin-
disitől északra nagyobb hajó nem maradt . Az olasz flotta nagy egységei a Tarantó—Valona 
vonal fölé nem futottak ki, csak 1918 szeptemberében (!) jelent meg az első két olasz sorhajó 
Durazzo előtt és 1918. november 2-án Pola előtt, már a fegyverszünet után. 

Ilyen körülmények között tengeri csatára őrizgetni a flottát, amely nem is következhet be, 
nagy luxus, az erők pazarlása. Az olasz hadbalépés alapjaiban a flotta létalapját veszélyeztette, 
a tengerparti területre támasztot t hadicélokkal. A flotta hadműveleteit ettől kezdve a száraz
földi erők stratégiája határozhat ta meg csak, mivel a döntés csak a szárazföldi fronton történhet . 
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Vagy Észak-Olaszországban, a Piave mentén, és (vagy) délen Valona elfoglalásával, ahol fel 
lehet göngyölíteni az Albániai frontot. Olaszország háborús morálja nem állt szilárd alapon, s 
nagyarányú vereség esetén remélhető volt fegyverszünetre kényszerítése és a háborús párt 
megbuktatása. 

Az 1917. októberi 12-i Isonzo-csata eredményei közel hozták ezt a lehetőséget, csak 14 angol— 
francia hadosztály átdobásával tud ták megállítani a válságos helyzet terjedését és stabilizálni 
a frontot. Görögországban további 6 hadosztály kellett az olasz erők segítségére Valonánál, s 
frontra vi t ték a szerb haderő átszervezés u tán meglévő 6 hadosztályát is. 

A flotta stratégiája 1917-ben több alkalommal is elszakadt a reális igényektől. Az olasz part
vidék állandó támadására lett volna szükség, hogy az Isonzo-front helyzetét könnyítsék — nem 
tör tént meg. 1917 májusban az otrantói záróvonal ellen jóval nagyobb erővel kellett volna 
támadni , hogy az őrhajók közül minél többet süllyesszenek el a speciális felszereléseikkel együtt . 
Njegovan tengernagy nem engedélyezte a kellő erők bevetését és nem ta r to t t Cattaróban távol
fedezetre szolgáló sorhajókat. 

A támadást még 1917 nyarán meg kellett volna ismételni, de csak elégtelen erőkkel került 
rá sor. 1917 októberében támadni kellett volna az olasz keleti partvidéket: nem került rá sor. 
Ezeket a kérdéseket nem lehet azzal megoldani, sem megválaszolni, hogy fő az óvatos had
vezetés, mindent óvni kell — csak közben a háború vész el. Alapvetően nem fogadható el pl. 
Kopeczky Győzőnek a 1986/4. sz. 763. o.-on írott Bayer idézete: „de, ha Polában áll (a WIEN) 
tétlenül, és az óvatos Haus tengernagy még él, mindez nem tör tént volna meg. Mint ahogy az 
sem, hogy a W I E N elsüllyesztése u tán pontosan fél évvel — anélkül, hogy a hasonló MAS 
támadások biztonságos elhárításának módszerét kidolgozták volna — az offenzív szellemű 
fiatalok kihozták a flottát Pólából és a SZENT ISTVAN-t j u t t a t t ák hasonló sorsra". Ezek a 
megállapítások egyszerűen nem felelnek meg a tényeknek. 

A. Haus 1851-től 1917. I I . 8-ig élt, 66 éves korában tüdőgyulladásban halt meg Pólában. 
Utódja Maximilian Njegovan altengernagy 1917. I I . 8-án vet te á t a Flottaparancsnokságot, 
I I . 23-án nevezték ki tengernagynak, IV. 30-án Marinekommandant und Chef des Kriegsminis
terium—Marinesektion lett . 1858-as születésű, 1918. I I . 27-én legfelsőbb felkérésre beadta 
nyugdíjazási kérelmét — magyarul belebukott a Cattarói felkelés ügyébe; ekkor 60 éves volt. 

A MAS naszádok alkalmazása 1916-ban indult, 1917-ben lett veszélyes méretű, ekkor volt a 
Buccari-öbölbeli és a Trieszt melletti támadás is. Ez mindenesetre azt mutatja, hogy ,,az öregek" 
nem hoztak megfelelő ellenintézkedéseket, nem dolgoztattak ki új módszereket, vagyis nem 
tet ték meg azt, amit egyes szerzők az utód szemére vetnek. 

Nagybányai Hor thy Miklós sorhajókapitányt 1918. I I . 27-én nevezte ki az uralkodó Flotta
parancsnokká, egyben előléptette ellentengernaggyá, ekkor 50 éves volt. Az utódoknak — 
vagyis Hor thy Miklósnak és a törzskar főnökének, norwalli Kőnek Emil ellentengernagynak — 
mindössze 3 hónapjuk volt arra, amit az elődök 2 éven át nem tet tek meg. 

Ezalat t meggyorsították a Szombathy-típusú Gleitboot-sorozat építését, amelynek I—Vl-ig 
számozott egységeit 1917. I I I . és 1918. VI. között kezdték építeni, az első ket tő 1918 szeptem
ber—októberben lett kész. 

Az Eckert von Labin-típusú páncélmotorcsónakok építését gyorsították, az Mb. 107—Mb. 
115 számú egységek voltak munkába véve. 

Német anyagból vették á t az LM típusú motoros torpedócsónakokat, LM 7—-10-ig 4 egység 
épült meg 1917 decemberéig, de csak 1918 elején érkezett vasúton Polába.7 

Ezek nem hozhattak teljes értékű megoldást, a gyorstüzelő fegyverek számának növelésével 
együtt sem. Egyébként az adot t időpontban a MAS támadás megbízható elhárításának fegyver
technikai lehetőségei nem is voltak meg, nem csak az osztrák—magyar flottában, másut t sem. 

Az 1918. június 8-án indult bevetés, a második otrantói zárrombolási támadás időpontját 
az AOK-val egyeztetett terv szabta meg, a csapatok piavei offenzívájának időpontja. A háborús 
helyzet már annyira rossz volt, hogy a műveletet mindenképpen el kellett indítani, a kockázat 
ellenére is. Ennek taglalása külön tanulmányt igényelne, ezt nem is kívánjuk végezni. 

Végül le kell szögeznünk, hogy a Habsburg-birodalom, majd Ausztria—Magyarország hadi
flottája 1786-tól 1918-ig tehát 132 éven át hordozta a tengerek felett a piros-fehér piros hadi
lobogót. H a az előzményeket is figyelembe vesszük, VI. Károly alat t , 1711 és 1716 között vezették 
be elődjét, tehát 207 éves múlt tal rendelkező flottáról volt szó, amely hagyományai ós a biro
dalom érdekei mia t t sem térhetet t ki a kockázat elől. Nem hisszük, hogy azért kellett volna 
óvni, hogy 1918 végén sértetlenül adják át az ellenségnek. 

7 R. Greger: i. m. 65—67. o. 
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