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A nagyhatalmak kÃ¼lfÃ¶ldi kikÃ¶tÅ‘kben hadihajÃ³kat Ã¡llomÃ¡soztattak. Feladatuk a kereskedelmi Ã©s diplomÃ¡ciai
kÃ¼ldetÃ©sben dolgozÃ³ Ã¡llampolgÃ¡rok vÃ©delme, kÃ¶vetsÃ©gek, konzulÃ¡tusok oltalmazÃ¡sa, a vilÃ¡gtengerek kikÃ¶tÅ‘iben
missziÃ³s feladatok, az Ãºgynevezett lobogÃ³mutatÃ¡s volt. Az 1870-es Ã©vektÅ‘l Kelet-Ã•zsiÃ¡ban ezeket a feladatokat modern
cirkÃ¡lÃ³k lÃ¡ttÃ¡k el. A Monarchia haditengerÃ©szeti vezetÅ‘i Ãºgy lÃ¡ttÃ¡k, hogy az orszÃ¡g nagyhatalmi stÃ¡tusza Ã©s
tekintÃ©lyÃ©nek megÅ‘rzÃ©se megkÃ¶veteli hasonlÃ³ hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t. Ilyen megfontolÃ¡sok alapjÃ¡n kÃ©szÃ-tettÃ©k e
osztÃ¡ly terveit, amelyek megfeleltek a fent emlÃ-tett feladatoknak.
Â A cirkÃ¡lÃ³k Ã©pÃ-ttetÃ©sÃ©t 1895-ben a haditengerÃ©szet parancsnoka Maximilian Doublebsky von Sterneck szavaztatta m
Ennek eredmÃ©nyekÃ©nt Ã©pÃ-tettek hÃ¡rom cirkÃ¡lÃ³t, a Zenta, Aspern, SzigetvÃ¡r nevÅ± hajÃ³kat. Az osztÃ¡ly nevÃ©t az el
hajÃ³rÃ³l, a ZentÃ¡rÃ³l kapta. A cirkÃ¡lÃ³k Sterneck 1897-ben halÃ¡la utÃ¡n utÃ³da, Herman von Spaun irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt
kÃ©szÃ¼ltek el 1899-re. JellegzetessÃ©gÃ¼k az volt, hogy mÃ©g kisegÃ-tÅ‘ vitorlÃ¡kkal is ellÃ¡ttÃ¡k Å‘ket. Az alÃ¡bbi tÃ¡blÃ¡za
bemutatja a cirkÃ¡lÃ³ fÅ‘bb jellemzÅ‘it. GerincfektetÃ©s: 1896.08.08 VÃ-zrebocsÃ¡tÃ¡s:1897.08.18. SzolgÃ¡latba
Ã¡llÃ-tÃ¡s:1899.05.28. HosszÃºsÃ¡ga 96.8 m SzÃ©lessÃ©ge 11,73 m MerÃ¼lÃ©si mÃ©lysÃ©ge 4,4 m VÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa 2543
MeghajtÃ¡s 8 Yarrow szÃ©ntÃ¼zelÃ©sÅ± vÃ-zcsÃ¶ves kazÃ¡n (469 tonnÃ¡s szÃ©nraktÃ¡rral), kÃ©t fÃ¼ggÅ‘leges nÃ©gyhenge
hÃ¡romszoros gÅ‘zgÃ©p, (8584 LE) (8.560 ihp), kÃ©t hajÃ³csavar. SebessÃ©ge 21.8 cs HatÃ³tÃ¡volsÃ¡g 10 csomÃ³val 3500
tengeri mÃ©rfÃ¶ld PÃ¡ncÃ©lzat Ã•gyÃº pajzs 3.5 cm Parancsnoki torony3.5 cm FedÃ©lzet 2x2.5 cm Fegyverzete FÅ‘ fegyvere 8
12x40 cm gyorstÃ¼zelÅ‘ Ã¡gyÃº KÃ©szÃ-tette: Skoda KÃ¶nnyÅ± Ã¡gyÃºk 8 db 4.77x44 cm GyorstÃ¼zelÅ‘k 2 db 4.77x33 cm
KÃ©szÃ-tette: Hochtkins GÃ©pfegyver 2 db 8 mm-es M93-as TorpedÃ³vetÅ‘ csÃ¶vek 2 db 45 cm LegÃ©nysÃ©ge 289 fÅ‘ Az os
hajÃ³i Zenta, Aspern, SzigetvÃ¡r KÃ©szÃ-tettÃ©k: TengerÃ©szeti ArzenÃ¡l PÃ³la

Ã‰pÃ-tÃ©si kÃ¶ltsÃ©g: 4 613 359 korona Â A Zenta elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n 1899-ben a TÃ¡vol-Keletre indult. 1900 tavaszÃ¡n, am
KÃ-nÃ¡ban fellÃ¡ngolt a boxer lÃ¡zadÃ¡s a cirkÃ¡lÃ³ JapÃ¡n vizein tartÃ³zkodott. Az osztrÃ¡k-magyar vezetÃ©s utasÃ-totta, hogy
fusson be a kÃ-nai Peiho kikÃ¶tÅ‘be, ahol szeptember 7-Ã©n vetett horgonyt. Ugyanekkor kÃ-nai vizekre indult a Kaiserin und
KÃ¶nigin Maria Theresia pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³ is, amelyet egy hÃ³nappal kÃ©sÅ‘bb a Zenta testvÃ©rhajÃ³ja az Aspern, valamin
Kaiserin Elisabeth cirkÃ¡lÃ³ kÃ¶vetett. Az Ã-gy kialakÃ-tott hajÃ³raj parancsnoka grÃ³f Rudolf Montecuccoli ellentengernagy
lett. Â A Zenta a monarchia diplomÃ¡ciai szerveinek Ã©s Ã¡llampolgÃ¡rainak vÃ©delmÃ©re Pekingbe indÃ-ttatta partraszÃ¡llÃ³
kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©nyÃ©t, amely jÃºnius 3-Ã¡n a nÃ©met kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©nnyel egyÃ¼tt Ã©rkezett meg. JÃºnius 9-Ã©n Takuba Ã
Seymour altengernagy, a nemzetkÃ¶zi flottatÃ¼ntetÃ©s parancsnoka minden rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ erÅ‘vel Pekingbe indult a
nehÃ©z helyzetben lÃ©vÅ‘ brit kÃ¶vetsÃ©g segÃ-tsÃ©gÃ©re. A felmentÅ‘ sereg mintegy 3000 emberbÅ‘l Ã¡llt. A Zenta cirkÃ¡lÃ³
parancsnoka a nemzetkÃ¶zi erÅ‘k rendelkezÃ©sÃ©re bocsÃ¡tott hÃ©t tÃ¡bori Ã¡gyÃºt, annak kezelÅ‘szemÃ©lyzetÃ©vel. A boxe
az elsÅ‘ Ã¶sszecsapÃ¡sra jÃºnius 11-Ã©n kerÃ¼lt sor. EttÅ‘l kezdve folyamatosan harcban Ã¡lltak velÃ¼k, akiket a kÃ-nai
hadsered regulÃ¡ris csapatai is tÃ¡mogattak. Seymour altengernagynak a hatalmas tÃºlerÅ‘ ellen meg kellett hÃ¡trÃ¡lnia.
ElfoglaltÃ¡k Hsiku erÅ‘djÃ©t, ahol vÃ©delemre rendelkeztek be. Itt vÃ¡rtÃ¡k be az erÅ‘sÃ-tÃ©st, amellyel 16 000 fÅ‘re duzzadt
seregÃ¼k. A boxerek jÃºnius 17-Ã©n a Taku erÅ‘dbÅ‘l lÅ‘ni kezdtÃ©k az elÅ‘tte fekvÅ‘ Pehio-Ã¶bÃ¶lben horgonyzÃ³ hajÃ³kat. A
viszonoztÃ¡k a tÃ¼zet, majd meg kezdtÃ©k az erÅ‘d ostromÃ¡t. MiutÃ¡n a hajÃ³Ã¡gyÃºk elhallgatattÃ¡k Taku Ã¡gyÃºit sikerÃ¼lt
egy rohammal bevenni azt. Ekkor a kÃ-nai kormÃ¡ny nyÃ-ltan is a boxerek oldalÃ¡ra Ã¡llt Ã©s felszÃ³lÃ-totta az eurÃ³paiakat,
hogy 24 Ã³rÃ¡n belÃ¼l hagyjÃ¡k el Pekinget. A hatÃ¡ridÅ‘ lejÃ¡rta elÅ‘tt az utcÃ¡n meggyilkoltÃ¡k Kettler nÃ©met kÃ¶vetet. Erre
Seymour altengernagy megindÃ-totta az idÅ‘kÃ¶zben erÅ‘sÃ-tÃ©ssel felduzzadt csapatait az ostromzÃ¡r alÃ¡ vett diplomÃ¡ciai
testÃ¼letek, Ã©pÃ¼letek felszabadÃ-tÃ¡sÃ¡ra. JÃºlius 14-Ã©n elfoglaltÃ¡k Tiencsint. Augusztus 2-Ã©n indult el az idÅ‘kÃ¶zben
000 fÅ‘re duzzadt sereg Peking felÃ©. A kÃ-naiak elkeseredett Ã©s szÃ-vÃ³s vÃ©dekezÃ©se ellenÃ©re augusztus 24-Ã©n elfog
Pekinget. A Peking kÃ¶rÃ¼li harcokban esett el a Zenta parancsnoka, Von Thomann fregattkapitÃ¡ny. A nÃ©gy osztrÃ¡kmagyar hadihajÃ³rÃ³l Ã¶sszesen 500 fÅ‘ vett rÃ©szt a partraszÃ¡llÃ³ kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©nyek tagjaikÃ©nt ezekben a harcokban. A
harcok Peking bevÃ©tele utÃ¡n mÃ©g tÃ¶bb hÃ³napig tartottak. A hajÃ³k a tÃ©li hÃ³napokra tÃ©li kikÃ¶tÅ‘kbe vonultak. A csÃ¡s
Ã©s kirÃ¡lyi kÃ¶telÃ©k meglÃ¡togatta SziÃ¡mot, JapÃ¡nt, Sanghajt Ã©s a Jangce-kiang folyÃ³n hajÃ³ztak. A Zenta Ã©s a Kaiser
Elisabeth 1901. jÃºnius 22-Ã©n kaptak utasÃ-tÃ¡st a hazatÃ©rÃ©sre. Az osztrÃ¡k-magyar egysÃ©geknek a harcokban mutatott
kimagaslÃ³ teljesÃ-tmÃ©nye arra indÃ-totta a csÃ¡szÃ¡rt, hogy a kÃ©t hajÃ³ hazatÃ©rÃ©sekor tÃ¡viratot kÃ¼ldjÃ¶n grÃ³f
Montecuccoli ellentengernagyhoz a kÃ¶vetkezÅ‘ szÃ¶veggel: MiutÃ¡n a Zenta Ã©s a Kaiserin Elisabeth hazai vizekre
Ã©rkezett, Ã¶rÃ¶mmel tÃ¶lt el, hogy Ã¶nÃ¶knek, hajÃ³parancsnokoknak Ã©s a tÃ¶rzsnek ugyanÃºgy, mint hajÃ³rajom teljes
szemÃ©lyzetÃ©nek, amiÃ©rt Kelet-Ã•zsiÃ¡ban nehÃ©z Ã©s rendkÃ-vÃ¼li kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt Ã¶nfelÃ¡ldozÃ³an Ã©s e
kÃ¼zdÃ¶ttek, kifejezhetem kiÃ©rdemelt hÃ¡lÃ¡mat Ã©s kÃ¶szÃ¶netemet. FogadjÃ¡k szÃ-vbÅ‘l jÃ¶vÅ‘ jÃ³kÃ-vÃ¡nsÃ¡gomat szere
hazatÃ©rÃ©sÃ¼kkor. Ferenc JÃ³zsef. 1902-1903 kÃ¶zÃ¶tt a Zenta cirkÃ¡lÃ³ DÃ©l-Afrika Ã©s DÃ©l-Amerika partjainÃ¡l hajÃ³zo
Â 1904-1914 kÃ¶zÃ¶tt a hajÃ³ a cirkÃ¡lÃ³flotta I. cirkÃ¡lÃ³osztÃ¡lyÃ¡hoz volt beosztva. Ebben a beosztÃ¡sÃ¡ban Ã©rte a
hadÃ¼zenet. 1914-ben az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se utÃ¡n a cirkÃ¡lÃ³t CattarÃ³ba vezÃ©nyeltÃ©k. MiutÃ¡n augusztus 6-Ã
MontenegrÃ³ hadat Ã¼zent a MonarchiÃ¡nak. A Lovcen Ã¼tegek lÅ‘ni kezdtÃ©k a cattarÃ³i kikÃ¶tÅ‘t Ã©s a kikÃ¶tÅ‘ Ã©pÃ¼lete
Augusztus 08-Ã¡n a Zenta Ã©s a SzigetvÃ¡r cirkÃ¡lÃ³k; az Uskoke rombolÃ³ Ã©s a 72F torpedÃ³naszÃ¡d bombÃ¡zta Antivari
rÃ¡diÃ³Ã¡llomÃ¡sÃ¡t Ã©s a vasutat. Augusztus 10-Ã©n a SzigetvÃ¡r cirkÃ¡lÃ³, a Streiter rombolÃ³ a 64F torpedÃ³naszÃ¡d befutot
Antivariba. Ott a hadikÃ¶vetek bejelentettÃ©k, hogy a kikÃ¶tÅ‘t blokÃ¡d alÃ¡ vettÃ©k. A blokÃ¡dot felvÃ¡ltva a Zenta, SzigetvÃ¡r
cirkÃ¡lÃ³; az Ulan, a Streiter, az Uskoke rombolÃ³k; a 64F, 68F, 72F torpedÃ³naszÃ¡dok lÃ¡ttÃ¡k el. Â Augusztus 16-Ã¡n
MontenegrÃ³ blokÃ¡djÃ¡t a Zenta Ã©s az Ulan rombolÃ³ lÃ¡tta el. 7 Ã³ra 46 perckor dÃ©l-dÃ©lnyugaton fÃ¼stÃ¶t Ã©szleltek. Er
kÃ¶telÃ©k parancsnoka Paul Pachner fregattkapitÃ¡ny a hajÃ³kat megfordÃ-ttatta, Ã©s a lehetÅ‘ legnagyobb erÅ‘vel a hazai
kikÃ¶tÅ‘ felÃ© indultak. 8 Ã³ra 25 perckor Ã©szakon is fÃ¼stÃ¶t pillantottak meg. Ekkorra biztossÃ¡ vÃ¡lt, hogy a francia
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FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri flotta egysÃ©geivel talÃ¡lkoztak. A franciÃ¡k kÃ©t csoportra szakadva prÃ³bÃ¡ltÃ¡k a cirkÃ¡lÃ³t harapÃ³fogÃ³b
zÃ¡rni, Ã©s elvÃ¡gni a hajÃ³ ÃºtjÃ¡t a biztonsÃ¡gos kikÃ¶tÅ‘ felÃ©. A Streiter rombolÃ³, amelyik reggel 7 Ã³rakor azÃ©rt futott ki a
CattarÃ³i-Ã¶bÃ¶lbÅ‘l, hogy Ã¡tvegye a szolgÃ¡latot az Ulan rombolÃ³tÃ³l. 8 Ã³ra kÃ¶rÃ¼l pillantotta meg a blokÃ¡dszolgÃ¡latot
ellÃ¡tÃ³ kÃ©t hajÃ³t. FÃ©l 9 elÅ‘tt azonban dÃ©lnyugat felÅ‘l tÃ¶bb hajÃ³t vett Ã©szre. Erre irÃ¡nyt vÃ¡ltoztatott Ã©s hazafelÃ© v
ÃºtjÃ¡t. Az Ulan rombolÃ³ utasÃ-tÃ¡st kapott Pachner fregattkapitÃ¡nytÃ³l, hogy tÃ¶rjÃ¶n Ã¡t Ã©s fusson be a cattarÃ³i kikÃ¶tÅ‘be
Ezt a feladatot a rombolÃ³ kapitÃ¡nya tÃ¶kÃ©letesen teljesÃ-tette. 10 Ã³ra kÃ¶rÃ¼l erÅ‘s ellensÃ©ges tÅ±zben befutott a Cattar
Ã¶bÃ¶lbe. Â A Zenta Ã©szakkeletnek fordult hogy minÃ©l kÃ¶zelebb kerÃ¼ljÃ¶n a parthoz. Ezzel egyrÃ©szt megnehezÃ-tette a
ellensÃ©gnek a hajÃ³ belÃ¶vÃ©sÃ©t, mÃ¡srÃ©szt a feltehetÅ‘leg elsÃ¼llyedÅ‘ hajÃ³ legÃ©nysÃ©gÃ©nek nagyobb esÃ©lye vol
menekÃ¼lÃ©sre. A blokÃ¡dtÃ¶rÅ‘ket a francia fÅ‘parancsnoki osztag vezette (Courbet Ã©s a Jurien de la Graviere csatahajÃ³k)
ezeket a 11 egysÃ©gbÅ‘l Ã¡llÃ³ kÃ©t csatahajÃ³-raj Ã©s 4 pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³ kÃ¶vette, az 1. kÃ¶nnyÅ± osztÃ¡lybÃ³l. Ezeket a
hajÃ³kat hÃ¡rom rombolÃ³ osztÃ¡ly kÃ-sÃ©rte. A briteket Troubridge admirÃ¡lis 4 cirkÃ¡lÃ³val Ã©s 8 rombolÃ³val kÃ©pviselte. A
franciÃ¡k, miutÃ¡n 12 km-re megkÃ¶zelÃ-tettÃ©k a ZentÃ¡t kÃ©t elÃ©je kÃ¼ldÃ¶tt lÃ¶vÃ©ssel felszÃ³lÃ-tottÃ¡k, hogy Ã¡lljon me
adja meg magÃ¡t. VÃ¡laszul a cirkÃ¡lÃ³ Ã¡rbocÃ¡n megjelent a kis lobogÃ³dÃ-sz Ã©s a selyem dÃ-szlobogÃ³. Ezzel jelezve,
hogy nem adja meg magÃ¡t, hanem felveszi az egyenlÅ‘tlen kÃ¼zdelmet. A harc 8 Ã³ra 40 perckor kezdÅ‘dÃ¶tt. Az ellensÃ©g
Ã¡gyÃºi jÃ³val messzebbre hordtak, mint a cirkÃ¡lÃ³Ã©. Az ellensÃ©g mÃ¡r 12 km-es tÃ¡volsÃ¡gbÃ³l megkezdte a tÃ¼zelÃ©st. 8
Ã³ra 50 perckor Ã©rte a ZentÃ¡t az elsÅ‘ talÃ¡lat. MiutÃ¡n a tÃ¡volsÃ¡g 10 km alÃ¡ csÃ¶kkent a Zenta is megkezdte a tÃ¼zelÃ©s
ellensÃ©gre. Hamarosan egy jÃ³l sikerÃ¼lt talÃ¡lat eltÃ©pte a hajÃ³ gÅ‘zvezetÃ©kÃ©t Ã©s az meg Ã¡llt. A franciÃ¡k Ã¶ssztÃ¼z
Ã¡llÃ³ Ã©s hÅ‘siesen vÃ©dekezÅ‘ cirkÃ¡lÃ³n hatalmas pusztÃ-tÃ¡st vÃ©gzett. Hamarosan lÃ©ket kapott a vÃ-zvonal alatt Ã©s sÃ
kezdett. 9 Ã³ra 20 perckor hangzott el a hajÃ³t elhagyni parancs Ã©s a sÃ¼llyedÅ‘ hajÃ³ az utolsÃ³ pillanatig harcolva lengÅ‘
zÃ¡szlÃ³val merÃ¼lt el a hullÃ¡msÃ-rba. A Zenta lÃ¶vegei is Ã©rtek el talÃ¡latotokat. A Condorcet-n kÃ©t 24 cm-es lÃ¶veget, a
Justice-on egy 19 cm-es lÃ¶veget lÅ‘ttek ki. A francia hajÃ³had a Zenta elsÃ¼llyedÃ©se utÃ¡n hazafelÃ© indult. MÃ¡ig
tisztÃ¡zatlan, hogy miÃ©rt nem mentettÃ©k ki a hajÃ³tÃ¶rÃ¶tteket a vÃ-zbÅ‘l, akik tÃ¶bb Ã³rai ÃºszÃ¡s utÃ¡n CastellastuanÃ¡ Ã©
partot. Ott montenegrÃ³i hadifogsÃ¡gba kerÃ¼ltek. A Zenta 324 fÅ‘s legÃ©nysÃ©gÃ©bÅ‘l 150-en maradtak Ã©letben. SzÃ¡zalÃ©
arÃ¡nyokat nÃ©zve a teljes szemÃ©lyzet 54%-a halt hÅ‘si halÃ¡lt. Az Ã©letben maradtak fogsÃ¡gbÃ³l 1916, januÃ¡r 15-Ã©n
szabadultak, miutÃ¡n MontenegrÃ³ megadta magÃ¡t az osztrÃ¡k-magyar hadak nyomÃ¡sÃ¡ra. A 81T torpedÃ³naszÃ¡d vitte
Å‘ket PÃ³lÃ¡ba, ahova januÃ¡r 23-Ã¡n Ã©rkeztek meg. A hÃ¡borÃº elsÅ‘ tengeri csatÃ¡ja megmutatta az Antantnak, hogy milyen
fÃ¡bÃ³l faragtÃ¡k az osztrÃ¡k-magyar haditengerÃ©szeket. A hÃ¡borÃº kezdetÃ©n a szakÃ©rtÅ‘k a csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi
haditengerÃ©szetet leÃ-rtÃ¡k. Ez az Ã¼tkÃ¶zet azonban Ã©rzÃ©keltette, hogy kemÃ©ny ellenÃ¡llÃ¡s vÃ¡r a monarchia partvidÃ
ellen tÃ¡madÃ³kra. A hÃ¡borÃº folyamÃ¡n bebizonyosodott, hogy tudunk meglepetÃ©seket okozni az ellensÃ©gnek. Arra
viszont senki sem szÃ¡mÃ-tott, hogy ez a flotta a tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶s tÃºlerÅ‘ ellenÃ©re, nem csak hogy nem hÃ¡trÃ¡lt meg a
tengeren, hanem gyakorlatilag az egÃ©sz AdriÃ¡t ellenÅ‘rzÃ©se alatt tartotta. Ezt kÃ¶szÃ¶nhetjÃ¼k azoknak a nÃ©vtelen
hÅ‘sÃ¶knek (nemzetisÃ©gÃ¼ktÅ‘l fÃ¼ggetlenÃ¼l) akik most a tenger fenekÃ©n alusszÃ¡k Ã¶rÃ¶k Ã¡lmukat. BÃ‰KE
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