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Zsigmond Gábor1 

OSZTRÁK-MAGYAR KATONAI TENGERI UTÁNPÓT-
LÁS-SZÁLLÍTÁSOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 

Absztrakt 

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai vezetése már az első világhá-
ború előtt foglalkozott katonai tengeri szállítási feladatok megszerve-
zésének lehetőségével. Bár ilyen irányú saját gyakorlati tapasztalatok 
nem álltak rendelkezésre, a később kitört háború során a tengeri szál-
lítási feladatokat megfelelő elméleti felkészültség mellett, eredménye-
sen sikerült levezényelni. A szerény balkáni, szárazföldi szállítási ka-
pacitást jól kiegészítette az Adrián megszervezett hajóforgalom. Mivel 
ekkor még a világ haditengerészetei számára nem álltak rendelke-
zésre speciális szállítóhajók, így az ilyen jellegű feladatokat itt is ke-
reskedelmi hajók igénybevételével valósították meg. Az osztrák-
magyar kereskedelmi hajók felhasználását tekintve alapvetően négy 
nagyobb csoportot különböztethetünk meg: 1. kórházhajók, 2. katonai 
alakulatok, illetve katonai célú rakományok szállítására használt ha-
jók, 3. felfegyverzett kereskedelmi hajók, 4. egyéb katonai célú fel-
adatok ellátására igénybe vett hajók (pl. lakóhajó). Az írás egy-egy 
példával is igazolva egy ilyen elméleti csoportosítást mutat be. Az 
egyes esetpéldák számos magyar hajó sorsára világítanak rá, rövi-
den összegezve a vonatkozó magyar veszteségeket is. 

Kulcsszavak: kereskedelmi tengerészet, első világháború, Fiume, 
magyar tengerészet veszteségei 

1. Bevezetés 

Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete első világháborús 
tevékenységének számos részletkérdéséről ma már több publikáció, 
könyv, szakcikk is olvasható, szerencsére magyar nyelven és magyar 
szerzőktől is. Ugyanakkor nem mondható ez el a haditengerészetet 
és a hadsereget egyaránt támogató tengerészeti szállításokról, noha 
azok szerepe vitathatatlan. A rendkívül szegényes balkáni közúti és 
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vasúti szállítókapacitás kiegészítéséről gondoskodni kellett a háború 
első napjaitól az utolsó hetekig. E nélkül a Balkánon harcoló osztrák-
magyar katonai alakulatok ellátása, utánpótlása, a sebesültek haza-
szállítása aligha lett volna megoldható, ismerve nemcsak a Monar-
chia szárazföldi utánpótlás-szállításainak gyengeségeit2, de a Nyu-
gat-Balkán földrajzi és közlekedés-földrajzi adottságait is. Egy időben 
egészen az észak-olasz partoktól az albán partokig megnyúlt szállítá-
si feladatok fontosságát jól érzékelteti az Adriaverkehrsleitung (Adriai 
Szállítások Vezetősége, AVL) 1918. júniusi beszámolója is, ami ki-
emelte: „Az AVL minden eszközzel igyekezett megemelni a XIX. had-
test utánpótlását (mely kizárólag a tengeri forgalomra van utalva), 
mely a beszámoló hónapjában kedvezően növekedett.” 3 

2. Néhány alapvetés 

A Monarchia számára a Balkán, különösen annak nyugati pereme, 
közvetlen érdekszféraként volt felfogható, annál is inkább, mivel saját 
tengerpartja – az előtte elterülő hatalmas szigettenger partvonalát 
nem számítva – több mint kétezer kilométer hosszan húzódott az Ad-
ria keleti felén. Természetesen az osztrák-magyar katonai vezetés is 
tisztában volt a katonaföldrajzi adottságokkal, és fel is készült az 
esetleges tengeri szállítások megszervezésére.  

Fontos megjegyeznünk, hogy akkoriban még egyetlen haditenge-
részetnél sem létezett önálló haditengerészeti szállítás abban a for-
mában, ahogyan az majd a két világháború pusztításait követően ki-
alakul. Ekkor még általános nézet volt, hogy a tengeri szállítási fel-
adatokra a kereskedelmi hajóállomány egységeit veszik igénybe. Ez 
a felfogás nemcsak a viszonylag békés évtizedeknek köszönhető, 
hanem elsősorban a polgári hajózásban bekövetkezett, a mindenkori 
állami költségvetésektől a haditengerészetekhez képest lényegesen 
függetlenebbül zajló, látványos technikai fejlődésnek is.4 Ennek iga-
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zolására elég, ha egy pillantást vetünk a tengerhajózás fejlődésére az 
első világháború előtt. A hajótérfogat növekedését jól szemlélteti, 
hogy míg az 1836-os építésű GREAT WESTERN átadása idején 
1340 bruttó-regisztertonnás volt, addig az 1896-ban vízre bocsátott 
KAISER WILHELM DER GROSSE 14.349 BRT-t foglalt magába. A 
gőzgépek korszerűsítése legalább ennyire látványos volt; már az 
1858-ban feltalált Compound-szerkezet is harmadával csökkentette a 
felhasznált szénmennyiséget, és a technológia a későbbiek során 
még rendkívül sokat fejlődött.5 A sebesség növelésére vonatkozó 
versengés tekintetében pedig talán elég csupán a TITANIC-ra utal-
nunk. A gőzhajók hordképessége az 1840-es években még nem érte 
el a 100 ezer tonnát a világon, negyven évvel később már 3,7 millió 
tonnára rúgott6, míg az első világháború kitörésekor csak Nagy-
Britannia egymaga, gyarmatai nélkül rendelkezett közel 20 millió ton-
na tengeri kereskedelmi hajótérrel. Franciaország több mint kétmillió, 
Németország közel öt és félmillió tonnás hajóállománnyal rendelke-
zett ugyanekkor.7  

Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri áruszállító képessége vala-
mivel meghaladta az egymillió bruttó regisztertonnát, melyből Ma-
gyarország közel negyedmillió tonnával vette ki részét.8 A kereske-
delmi hajók katonai célú alkalmazására vonatkozó korabeli elgondo-
lások jogosságán túl arra is fontos rámutatnunk, hogy az osztrák-
magyar haditengerészettel szemben a Monarchia kereskedelmi ten-
gerészete nem közösen fenntartott intézmény volt. Vagyis végig önál-
ló magyar kereskedelmi tengerészetről beszélhetünk, ami már 1870-
től közigazgatásilag is Ausztriától függetlenül működött, a budapesti 
kereskedelmi kormányzat kereteihez igazodva.9 A Monarchia hadve-
zetésének tehát, amennyiben bármely ok miatt akár az Adrián belül, 
akár nagyobb távolságú katonai tengeri szállítást kellett volna megva-
lósítania, mind az osztrák, mind a magyar kereskedelmi tengerészet-
tel együtt kellett működnie, ugyanakkor mindkettővel számolhatott. 
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Ezt törvényi rendelkezésekkel biztosította a bécsi és a budapesti 
kormányzat.  

A Monarchia katonai vezetése ezek fényében készítette elő a ten-
gerészeti szállítások megszervezését. A közös Hadügyminisztérium 
Tengerészeti Osztálya részletes számításokat végzett az egyes hajók 
katonai igénybevételével kapcsolatosan, lefektette a harcászati egy-
ségek, fő fegyvernemek csapatai behajózásának elveit, a lovak, tü-
zérségi lövegek elhelyezésének rendjét. Csupán elvi jelentősége volt 
annak, hogy Olaszország a háborút megelőzően az Osztrák-Magyar 
Monarchia szövetségese volt – így akár egy Franciaország elleni 
olasz-osztrák-magyar akcióval is számolni lehetett volna –, mégis egy 
Ausztria-Magyarország elleni olasz, esetleg olasz-francia-brit táma-
dás sem volt kizárható, ahogyan ez később igazolódott is.10 Árulkodó, 
hogy a hadvezetés a katonai tengeri szállítások megtervezését illető-
en nem számolt végül nagy távolságok leküzdésére, hanem a kon-
cepció kidolgozása során alapvetően az Adrián belüli szállításokra 
fektettek hangsúlyt.11 A közös hadsereg és a honvédségek tisztjei és 
tiszti iskolái számára a Hadügyminisztérium Tengerészeti Osztályán 
készült, 1911 végén kiadott (magyarul csak 1914-ben megjelent) ten-
gerészeti szállításokról szóló tansegédlet alapvetően ezt a szemléle-
tet tükrözi. 

Összességében, a kidolgozott alapelvek összhangban voltak a 
nemzetközi gyakorlattal, ami a katonai teoretikusok és a tiszti állo-
mány felkészültségét is tükrözi. Elmondható ugyanakkor, hogy az 
előírt bonyolult számítások és a túlzott adminisztráció miatt a szállítá-
sok előkészítése és megszervezése túl sok időt vett igénybe. Egy 
gőzhajó gyalogosok szállítására történő előkészítése négy-hat napba 
tellett, lovasság esetén ennek közel kétszeresével kellett számolni.12 
Ez messze elmaradt az ismert nemzetközi gyakorlattól. Az viszont 
világos, hogy a Monarchia katonai vezetése részletesen foglalkozott 
a tengeri katonai logisztika kérdéseivel, és jól ismerte a nemzetközi 
tapasztalatokat is. Ugyanakkor nem mellékes megjegyeznünk, hogy a 
Monarchia ilyen jellegű saját tapasztalatoknak híján volt. 

                                                           
10

 Paul G. Halpern: The Mediterranean Naval Situation 1908-1914. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1971. 221. oldal 
11

 Tengerészet tansegédlet a hadsereg és honvédségek tisztjei és tiszti iskolái 
számára (ford.: Reményi Ferenc), (továbbiakban: Tansegédlet) Bp., Pallas, 1914. 
(német nyelven 1911.) 95-96. oldal 
12

 U. ott 



 
 

219 

3. A katonai célra igénybe vett hajók feladatai (egy le-
hetséges csoportosítás szerint) 

Ahogyan az osztrák, úgy a magyar kereskedelmi tengerészet hajóit 
is már 1914 nyarán igénybe vették a haditengerészet és a hadsereg 
szükségleteinek megfelelően. Az osztrák kereskedelmi hajóállomány 
a 100 tonnánál nagyobb hajókat nézve 322 hajóegységet, a magyar 
pedig 123 egységet számlált, azonban annak ellenére, hogy kezdet-
ben csak a nagyobb befogadóképességű és gyorsabb hajók katonai 
igénybevételét tervezték, kisebb egységek, akár magán motorcsó-
nakok használatáról is tudunk.13 Így a teljes magyar hajóregiszter – a 
legkisebb hajókat is tartalmazó - kimutatása 549 vízi járművet foglalt 
magába.14 Különösen a háború elhúzódása és Olaszország hadba 
lépése miatt kialakult katonai helyzet okozta, hogy idővel a kisebb 
hajóegységeket is igénybe kellett venni szállítási feladatokra. 

A katonai igénybevétel egyik módja a sebesültek, ápolók, orvosok 
szállítása volt. Ezek a hajók megkülönböztető jelzéssel – fehérre 
festve és vöröskereszttel – kórházhajóként működtek. Ilyen célra 
csak a legnagyobb méretű osztrák hajókat vették igénybe, magyar 
hajókat nem. Az első montenegrói sebesültszállítmányt az osztrák 
ELEKTRA kórházhajó 1914. augusztus 31-én vitte a fiumei kikötőbe. 
(Ez volt az a kórházhajó, amelyet 1916. március 18-án a francia 
AMPÉRE tengeralattjáró megtorpedózott. A hajót kijavították, az eset 
pedig érthetően súlyos diplomáciai bonyodalmakat eredményezett, 
mégis a háború során többször is érte támadás a Monarchia kórház-
hajóit.)15 Fiume, az egyetlen magyar tengeri kikötő a sebesültek fo-
gadásának egyik központja lett, majd az olasz hadba lépést követően 
– a trieszti kikötő fronthoz való közelsége miatt – stratégiai szerepe 
még jobban megnőtt. Ez nemcsak a betegek és sebesültek fogadá-
sában jelentkezett – ami egyébként meg is követelte több szükség-
kórház felállítását a városban –, hanem egyúttal a hadianyagok és 
katonák szállításában is. 
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A hajók másik csoportját gyalogság, lovasság, tüzérség, vagy 
egyéb hadianyagok szállítására használták. A legnagyobb figyelmet a 
nehéz lövegek szállítása igényelte, ezeket a fedélzeten, rögzítve kel-
lett elhelyezni. A lovak szállítását az állatorvosi vizsgálat időigényével 
kellett tervezni. Az említetteken túl élelmiszert, hadfelszerelést, sátra-
kat vagy éppen hadihajók felfűtéséhez szükséges szenet is számta-
lanszor kellett szállítani. A szállítóhajókon a szállítmányparancsnok 
mindig a rangidős katonatiszt volt, aki mellé egy kereskedelmi tenge-
résztisztet kellett rendelni. Utóbbi felügyelte a ki- és berakodások 
menetét, és ő közvetített a kapitány és a szállítmányparancsnok közt. 
Ellenséges támadás vagy bármilyen egyéb vészhelyzet esetén a hajó 
parancsnokságát a kísérő haditengerészeti tisztnek kellett átvenni.16 
A háború során a hajókat igyekeztek hozzáértő tengerészekkel és 
gyakorlott kereskedelmi tengerészkapitányokkal együtt bérelni. A ka-
tonai behívások miatt ez nem ment mindig gördülékenyen, és a hajó-
tulajdonosok számtalanszor panaszkodtak arra, hogy szakképzett 
személyzetük még a hasonló feladatok ellátására sem kapott katonai 
felmentést. A háború idején a katonai és polgári együttműködés még-
sem elsősorban emiatt romlott meg. A legnagyobb problémát az 
okozta, hogy a katonai vezetés nem fogadta el a hajók árának emel-
kedését, miközben a hajótulajdonosok a remélt békeállapotban rájuk 
váró nemzetgazdasági feladatokra hivatkoztak. 

 

1. ábra. Lovak behajózását bemutató fotó a tiszti állomány számára 
készített tengerészeti tansegédletből17 
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A kereskedelmi hajók harmadik felhasználási területét azok fel-
fegyverzése jelentette. Ezek a hajók a fentiek mellett ugyancsak a 
tengeri katonai logisztika területéhez kapcsolódnak, ugyanis feladatuk 
a szállítóhajók, konvojok biztosítása volt. Köztük, ahogyan a szállító-
hajók között is, számtalan magyar hajót találunk. Például a 
LIBURNIA, ami 1918 áprilisában egy repülőgépről vetett bombát ma-
nőverezett ki, vagy a Magyar-Horvát Tengerhajózási Részvénytársa-
ság TÁTRA gőzöse, amit 1916 őszén fegyvereztek fel, és a háború 
végéig egy olasz repülőgép-támadást és egy tengeralattjáró-
támadást is átvészelt.18 Természetesen e feladat- típusok változhat-
tak is a hosszúra nyúlt háború során. Erre példa a GÖDÖLLŐ gőzha-
jó esete, amit 1918 elején fegyverezték fel Polában, ám egy havária 
utáni javítását követően a Fiume-Cattaro vonalon szállítóhajóként 
alkalmazták tovább. Az 1917. október 24-én kezdődött 12. isonzói 
csata idején a hadihajók mellett felfegyverzett kereskedelmi hajók a 
Trieszt körüli sekélyebb vizeken működő ún. lagunaflottila feladatai-
ban is részt vettek.19 Összességében, a hadihajók tevékenységét 
kisegítő felfegyverzett hajók biztosították a létfontosságú szállítási 
feladatokat, ami a Monarchia hadi- és kereskedelmi tengerészetének 
egyik legnagyobb sikere volt a háború alatt. 

 

2. ábra. A GÖDÖLLŐ gőzhajót Polában felfegyverezték, de később 
szállítóhajóként is használták (fotó: a szerző gyűjteményéből) 
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Egyes hajókat e fenti három kategórián kívüli feladatokra osztottak 
be. Ilyen volt például a PANNÓNIA gőzhajó, ami 1916 elejétől a cat-
tarói német tengeralattjáró-személyzet lakóhajójaként szolgált. Isme-
rünk olyan esetet is, miszerint kicsiny, szénszállításra, kikötői rako-
dásra használt dereglyéket is igénybe vettek, és azokat például az 
albániai Skutari tavi szállításokra használták. A fentebb már említett 
TÁTRA gőzhajót 1918 nyarától tengeralattjáró-elhárítóként alkalmaz-
ták. 20 Itt jegyezzük meg azt is, hogy a katonai célokra nem használt 
egységeket a Monarchia védett kikötőiben igyekeztek átmenteni a 
békés állapotok helyreálltáig. Ebből a szempontból fontos volt 
Novgirad és Sebenico kikötője, illetve a Prokljan tó földrajzi és kato-
nai védettsége. A fiumei kikötőben alapvetően csak a háború első 
hónapjaiban vesztegeltek hajók, később védettebb helyre vitték őket, 
egyúttal pedig idővel Fiumében összpontosultak az osztrák-magyar 
adriai katonai szállítások, ami azt jelentette, hogy a kikötőben jelentős 
forgalmat kellett lebonyolítani a megfelelő katonai óvintézkedések 
mellett. 

 

2. ábra. A PANNÓNIA gőzhajó 1916-tól a cattarói német tenger-
alattjáró-személyzet lakóhajója volt (fotó: Bánsági Andor szíves-

ségéből) 
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Meg kell jegyeznünk, hogy – noha korábban is használták őket – a 
kereskedelmi hajókra 1916 elejétől, a montenegrói és albániai katonai 
sikereket követően, mutatkozott a legnagyobb igény. Ekkor az alapo-
san elaknásított vizeken az albániai Durazzóig (ma: Durrës) kellett a 
szállításokat megszervezni. A Monarchia katonai vezetése ekkor már 
a kisebb szállítóhajókra is igényt tartott. Ebben az időben már szük-
ség esetén – mint a caporettói offenzíva kapcsán – az észak-olasz 
partok jelentették a szállítási útvonalak másik végpontját. A hajók ka-
tonai feladatait ebben a tevékenységi körben, rendkívül nehéz körül-
mények között kellett ellátni. A világítótornyokra is érvényes tenger-
parti elsötétítések és egyéb katonai óvintézkedések mellett a legna-
gyobb veszélyt az elszabadult tengeri aknák jelentették. Ezek több 
hajó pusztulásához is vezettek, sőt a Monarchia első tengerészeti 
veszteségét éppen ezek okozták: az osztrák BARON GAUTSCH 
személyszállító hajó augusztus 13-án Pola (ma: Pula) előtt futott ak-
nára, három nappal a Zenta cirkáló elsüllyesztése és tíz nappal az 
első haditengerészeti egység, a 26-os számú torpedónaszád akna 
miatti elvesztése előtt. A BARON GAUTSCH fedélzetén a Bosznia-
Hercegovinában állomásozó katonák hozzátartozói és a déli kikötők-
ből visszatérő nyaralók voltak, a legénységgel együtt mintegy ötszáz 
ember. A CSEPEL, a BALATON és a TRIGLAV rombolók mindössze 
150 embert tudtak kimenteni, a később érkező VELEBIT már csak 50 
holttestet emelt ki a tengerből.21 (A hajó pontatlan navigáció miatt 
nem az előírt útvonalon haladt, így ütközött egy úszó, elszabadult 
aknával. 177 fő eltűnt, nyilván meghalt. Szerk.) 

4. A tengeri szállítások eredményei 

A háború alatt a tengeri szállításokat az Osztrák–Magyar Monar-
chia haderejének Hadsereg-főparancsnoksága, az 
Armeeoberkommando (AOK) alá rendelt „Dienste k.u.k. 
Seetransportleitung” (Tengeri Szállítások Vezetősége) szervezet ve-
zényelte. Ezt 1918 elején a felduzzadt feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében átszervezték Adriaverkehrsleitung (AVL, Adriai Szállítások 
Vezetősége) néven.22 A feladatokat tehát értelemszerűen közös, 
osztrák-magyar szervezet irányította, és mint ilyen, természetesen az 
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osztrák-magyar katonai igényeknek megfelelően foglalkozott a keres-
kedelmi hajóállomány egységeivel, függetlenül attól, hogy azok oszt-
rák vagy magyar tulajdonban álltak. A katonai és polgári együttműkö-
dés ezen a téren nagyrészt éppen amiatt volt rendkívül silány, mert a 
katonai intézmények és az osztrák, illetve magyar kereskedelmi kor-
mányzat, valamint a hajótulajdonosok igényei lényeges eltéréseket 
mutattak. Ezt jól mutatja a háború során, sőt még azt követően egé-
szen az 1920-as évekig nyomon követhető számtalan hivatalos pa-
naszlevél és peranyag is.23  

A kereskedelmi hajók már a háború első napjaitól kezdve szolgál-
ták a tengeri szállításokat, és az összeomlás utolsó napjaiig helyt áll-
tak. A montenegrói, majd albán hadmozdulatok támogatása, később 
az észak-olaszországi front ellátásának segítése felbecsülhetetlen 
volt e frontszakaszok ismert katonaföldrajzi, környezeti, közlekedési 
adottságait ismerve.  

 

4. ábra. Az osztrák TIROL kórházhajó 1916. április 16-án Durazzo 
(ma: Durrës) előtt futott aknára. Veszteség 34 halott volt, a hajó part-

ra futott, ott javították, később elvontatták Cattaróba és kijavították 
(fotó: Bánsági Andor szívességéből) 

Jól számszerűsíthető a kórházhajók által ellátott szolgálat. Eszerint 
a háború első hónapjaiban, 1914-ben 742 beteg és sebesült katonát 
szállítottak, és bár a következő évből nincs adatunk (ekkor nem is 
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működtek), 1916-ban ugyanez a számadat már 12.388 katonát mutat, 
1917-ben pedig 60.287-et. A háború utolsó évében az 1918. októberi 
összeomlásig pedig nem kevesebb, mint 55.345 sebesültet és bete-
get szállítottak és részben láttak el a kórházhajókon.24 

Jellemző, hogy míg a katonai szállításokra használt osztrák és 
magyar gőzösök 1914-ben 73, 1915-ben még mindig csupán 181 utat 
teljesítettek, addig 1916-ban – a Montenegróba és Albániába irányuló 
szállítások következtében – már 1215, 1917-ben pedig 1469 útra volt 
szükség. 1918 őszéig ugyanakkor 928 útról tudunk. Ez azt jelenti, 
hogy a szállítóhajók a háború alatt legalább 3866 utat tettek meg, 
elsősorban a Nyugat-Balkánon harcoló csapatok kiszolgálására.25 
Ezzel együtt a fegyveres kísérőhajók feladatai is megsokszorozódtak. 

FONTOSABB ADRIAI SZÁLLÍTÁSI SZÁMADATOK ÖSSZESÍTÉSE (1914-1918)
26

 

1. sz. táblázat 

Év 

Szállítások Cattarótól 
(utak száma) Kórházhajók szállítása 

(fő) 
északra délre 

1914 73 - 742 

1915 181 - - 

1916 845 370 12 388 

1917 536 256 60 287 

1918 592 336 55 345 

Összesen: 2227 962 128 762 

Az osztrák-magyar tengeri szállítások végül beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket. Sikerrel látták el és támogatták a harcoló alakula-
tokat, és meghatározó szerepük volt 1918-ban a Balkánon harcoló 
katonák hazaszállításában, melynek feladatait még az összeomlás 
napjaiban is végezték. 
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5. A veszteségekről 

Jelen írásban a magyar hajóállományt ért veszteségeket össze-
gezzük. Tesszük ezt két okból is: egyrészt, mert a háború alatt az 
osztrák kereskedelmi tengerészetet ért – lényegesen nagyobb számú 
– veszteségekről mind az osztrák, mind a magyar szakirodalom ala-
posabb ismeretekkel rendelkezik, másrészt, mert a magyar vesztesé-
gekre vonatkozó adatok rendkívüli eltéréseket mutatnak, tévhiteket 
tartalmaznak, hiteles összegzésük mind a mai napig elmaradt. Dokto-
ri disszertációmat ennek a kérdésnek szentelte, ennek alapján igyek-
szem pontosítani a képet. 

A műveletek során az Adrián hat magyar gőzhajó veszett el. Ket-
tőt, a KUPÁ-t és a ZAGREB-et, ellenséges tengeralattjáró süllyesztet-
te el. Előbbit 1915. december 29-én a Planka-fok közelében olasz 
tengeralattjáró küldte a hullámsírba, a ZAGREB-et 1917. január 14-
én a francia ARCHIMEDES pusztította el. Kettő aknára futott: a PO-
ZSONY és az ANDRÁSSY gőzös is az albán partok előtt dolgozott, 
amikor előbbi 1916. augusztus 19-én, utóbbi alig egy félévvel később, 
1916. március 31-én aknára futott és elsüllyedt. Kettő hajó baleset 
során veszett el: a CAROLA 1916. június 22-én a MÁTYÁS KIRÁLY 
gőzhajóval ütközött végzetesen, a TIHANY 1917. február 12-én vi-
harba került, és Cattaro előtt tűnt el.27  

6. Összegzés 

Írásunkban megkíséreltük felvázolni az osztrák, illetve magyar ke-
reskedelmi hajóállomány első világháborús felhasználási területeit, 
illetve egy-egy esetben konkrét példákat, hajókat is bemutattunk. Cé-
lunk elsősorban a hajók felhasználási feladatok szerinti elméleti cso-
portosításának bemutatása volt. Természetesen írásunk az adriai 
eseményekre fókuszál, hiszen az osztrák-magyar katonai tengeri lo-
gisztikáról csak ebben a földrajzi térségben beszélhetünk, mégis 
megjegyezzük, hogy a magyar kereskedelmi tengerészetet ért első 
világháborús veszteségeket ez a számszerűsítés nem fedi le teljes 
egészében.  
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Számos magyar hajó került antant kézre, és a világ óceánjain, ten-
gerein idegen lobogó alatt vett részt szállítási műveletekben. Több 
magyar hajó veszett el különböző okok miatt a háború folyamán. Itt 
most csak az első világháború első magyar tengerészeti veszteségé-
re utalunk, a BÁTHORI gőzhajó HMS MINERVA cirkáló általi elsüly-
lyesztésére a spanyol partok előtt 1914. szeptember 1-jén.28 Ahogyan 
a teljes magyar tengerészetet ért személyi veszteségekről, úgy az 
adriai szállítási feladatok teljesítése során hősi halált halt tengeré-
szekről és katonákról sem készült még átfogó statisztika. Írásunkkal 
az általuk ellátott katonai tengeri szállítási feladatok fontosságát 
hangsúlyozva kívántunk emléket állítani létfontosságú tevékenysé-
güknek. 
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