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Benkő Péter színművésznek köszönhetően került szerkesztőségünkbe Nagyapj{nak 

(Benkő Gyula színművész édesapja) 1910-11-ben készült hadihajó-gépészeti 

v{zlatfüzete, amit a kiképzés alatt készített. A rendelkezésünkre bocs{tott 

v{zlatfüzet és fényképek alapj{n bepillant{st nyerhetünk a 100 évvel ezelőtti 

Osztr{k-Magyar haditengerészet technikai színvonal{ba. Az {tadott v{zlatfüzetet 

teljes terjedelmében tesszük közzé, bízva abba, hogy ezzel is haz{nk technika, ipar 

és haditechnika történetét még jobban megismerhetővé tesszük. 

 



Az Osztr{k Magyar Monarchia Haditengerészete (kaiserliche und königliche 

Kriegsmarine) az Adri{n, főleg Pul{ban és Triesztben {llom{sozott. A 

haditengerészet mellett a Dun{n folyami jellegű hadihajók teljesítettek szolg{latot. A 

gépészeti v{zlatfüzet az 1910-1911. évben készült a haditengerészeti gépészek 

oktat{s{n. 

.  

A tabló képen Benkő Gyula az alsó {lló sor bal oldal{n a m{sodik. A tabló alj{n jól 

l{thatóak azok a gépészeti munk{k, amelyeket a gépészhallgatók a tanfolyam alatt 

készítettek. Mai szemmel nézve kifejezett műdaraboknak tűnnek a valószínűen 

akkoriban működő gépek. 

 

 



Ahhoz, hogy a kor technikai színvonal{t, a gépészetet megismerjük célszerű 

megismerni a Cs{sz{ri és Kir{lyi Haditengerészetet: 

  

 

 

Az Osztr{k-Magyar Birodalom Hadihajói 1910-ben 

 

Orsz{g Csatahajók 

P{ncél

os 

cirk{ló

k 

Cirk{lók Rombolók Torpedóhajók Torpedónasz{dok Tengeralattj{rók 

Osztr{k–

Magyar 

Monarchia 

15 3 7 19 7 47 7 

Olaszorsz{g 15 10 11 33 6 128 17 

 

A Hadihajók típus és felhaszn{l{s szerint a következők voltak: 

Tegetthoff-oszt{ly:  - SMS Viribus Unitis- SMS Tegetthoff-SMS Prinz Eugen- SMS 

Szent Istv{n, -SMS Erzherzog Karl. 

  

SMS Viribus Unitis 



 

 

Szent. Istv{n 

 

  

 

Habsburg-oszt{ly:     SMS Habsburg,- SMS [rp{d,- SMS Babenberg 

 

   

               SMS Habsburg                                                                 [rp{d 

  

 



Erzherzog-oszt{ly: - SMS Erzherzog Karl,- SMS Erzherzog Friedrich,-SMS Erzherzog 

Ferdinand Max 

 

 

Radetzky-oszt{ly:-  SMS Erzherzog Franz Ferdinand,- SMS Radetzky,- SMS Zrínyi 

 

   

                  Erzherzog Ferdinand                                                                   Zrinyi 

Kivonat:  

 

 



Monarch-oszt{ly: - SMS Budapest,- SMS Monarch, SMS Wien 

  

                            Wien                                                     Budapest 

 

Kronprinz-oszt{ly:- SMS Kronprinz Erzherzog Rudolf,- SMS Kronprinzessin 

Erzherzogin Stephanie 

  

Erczhog Rudolf 

 

Cirk{lók : 

 Panther-oszt{ly:- SMS Panther,- SMS Leopard,- SMS Tiger (1887) később 

{talakított{k yachtt{ Lacroma néven 



 Panter  

 

 

Ferenc József-oszt{ly:- SMS Kaiser Franz Joseph I.,- SMS KaiserinElisabeth 

 

 



 Zenta-oszt{ly 

 

                

       :- SMS Zenta,-                                   SMS Aspern,                          - SMS Szigetv{r 

 Admiral Spaun-oszt{ly: 

 

                                                             SMS Admiral Spaun, 

 Helgoland-oszt{ly:-  

 

                                                                 SMS Helgoland, 

 

 



 

   

                       SMS Saida                                                     SMS Novara 

 

M{ria Terézia-oszt{ly:- SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia 

 

 

 VI. K{roly-oszt{ly 

               

            :- SMS Kaiser Karl VI,                                             - SMS Sankt Georg 

   



Egyéb kategóri{ba tartozó hajók 

Kisméretű fregattok:- SMS Venus,- SMS Bellona,- SMS Novara,- SMS Schwarzenberg 

Kisméretű szlupok:- SMS Minerva,- SMS Diana,- SMS Carolina 

Kisméretű briggek:- SMS Pylades,- SMS Pola,- SMS Montecuccoli,- SMS Hussar 

Szkúnerek (goelett) :- SMS Arthemisia,- SMS Arethusa,- SMS Saida,- SMS 

Dromedar,- SMS Bravo,- SMS Fido,- SMS Camaeleon 

Kerekes gőzösök:- SMS Roma,- SMS Jupiter,- SMS Gorzkowski,- SMS Messagiere,- 

SMS Achilles,- SMS Taurus,- SMS Vulkan,- SMS Custoza,- SMS Curtatone,- SMS 

Santa Lucia,- SMS Volta,- SMS Prinz Eugen,- SMS Kaiserin Elisabeth 

Csavaros fregattok: - SMS Schwarzenberg,- SMS Radetzky (1872) - {tnevezve Adria 

1908,-  SMS Laudon - {tnevezve Schwarzenberg névre 1900-ban 

Csavaros korvettek:- SMS Saida (1878) – {tnevezve Minerva névre 1912-ben 

Csavaros szlupok:- SMS Fasana – {tnevezve Gamma névre 1902-ben,- SMS Aurora,- 

SMS Frundsberg 

Torpedóhajók:-SMS Zara,- SMS Spalato,- SMS Sebenico,- SMS Lussin,- SMS Meteor,- 

SMS Blitz (1888),- SMS Komet (1888),- SMS Planet (1889),- SMS Trabant (1890),- SMS 

Satellit (1892),- SMS Magnet (1896) 

  

                  SMS Zara                          SMS Spalato                                SMS Sebenico 

 

az SMS Sebenico beépített torpedővető cöve 

 

 



 

Rombolók: 

 T{tra-oszt{ly I.:- SMS Balaton,- SMS Csepel,- SMS Lika 1,- SMS Triglav 1,- SMS 

Orjen,,- SMS T{tra 

 

 

 



T{tra-oszt{ly II.:- SMS Triglav II,-SMS Lika II,- SMS Dukla,- SMS Uzsok 

Husz{r-oszt{ly I:SMS Ulan,- SMS Streiter,-SMS Wildfang,-SMS Scharfschütze,-SMS 

Uskoke 

 

 SMS Husz{r I 

                      

A Husz{r I. 45cm torpedóvető csöve            47mm-es L/44 Gyorstüzelő löveg          

 

70mm-es L/45 gyorstüzelő orr löveg 



 

SMS Ulan 

 

SMS Streiter 

Benkő Gyula mint haditengerészeti gépész szolg{lat{t követően a légierőhöz 

csatlakozott. A fennmaradt dokumentumokból arra lehet következtetni, hogy a 

haditengerészetnél ismerkedett meg a repüléssel. Ez jól szemlélteti a Husz{r 

oszt{lyba tartozó, SMS Streiterről és egy hidropl{nról készült fénykép. A 

szerkesztőségünkbe eljuttatott fényképek között tal{lhatunk egy olyan fényképet, 

ahol m{r repülős uniformisban készült a felvétel. A sz{mos fénykép 

{ttanulm{nyoz{sakor került elő Benkő Gyula repülőgépéről készült felvétel is, ami 

nagy hasonlós{got mutat a képen l{tható hidropl{nhoz.  



 

Benkő Gyula repülője és repülő t{rs{ról készült felvétel 

 

 

Husz{r-oszt{ly II,- SMS Dinara,- SMS Velebit 

  

                    SMS Turul                                                    SMS Réka 



   

                 SMS Pandúr                                                    SMS Csikós 

 

Torpedónasz{dok  

 Cobra-oszt{ly, Schichau-oszt{ly:- Sperber-csoport,- 

Elster-csoport, Kaiman-oszt{ly:- T-csoport,- F-csoport,- M-csoport 

Benkő Gyula életútj{t nyomon követve azt tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt végzett a 

haditengerészeti gépészeknél. A haditengerészet személyi {llom{ny{ba, mint azt 

l{thattuk a gépészek munk{ja kiemelkedően fontos volt. A teljesség igénye nélkül 

{ttekintett K.u.K hadihajók gépei és gépészeti megold{sai a korszak 

csúcstechnológi{j{t képviselték. Akkoriban az elektronikus vezérlések és az 

informatika, valamint a robot technika ismeretlenek voltak, mindent mechanikai 

úton kellet biztosítani. A hajókat elsősorban gőzgépek hajtott{k, de a 

korm{nyz{sn{l, a lőszer adagol{s{n{l stb. is mechanikai szerkezeteket, gépeket 

l{thatunk. Azt {llíthatjuk, hogy ebben a korban a gőzgépek és a gépészeti 

megold{sok a lehető leg tökéletesebb megold{sokat tartalmazt{k. A korabeli 

dokumentumok alapj{n azt is tudhatjuk, hogy az egyes technikai megold{sokat 

milyen gonddal készítették el és azok védelmére milyen nagy gondot fordítottak. A 

rendszerbe {llított hajókat sok esetben nem ott építették, ahol az {llom{shelyük 

volt.  

Benkő Gyula a haditengerészetnél kezdte a gépész munk{t. A cirk{lókról, 

torpedónasz{doktól, ahol szolg{latot teljesített egy véletlen folyt{n egy különleges 

tengeralattj{róra került.  

 

Az I. vil{gh{borúban a tengeralattj{rók aktív harci tevékenységeket is végeztek. Az 

egyik leg ismertebb tengeralattj{ró t{mad{s a Luzitania elsüllyesztése volt. 



 

„Az európai nagyhatalmak közül, Ausztria-Magyarorsz{g a tengeralattj{ró flottill{j{t 

utolsóként építette ki. 1904. m{rcius 15 én Popper Szigfrid cs. és kir. Főmérnök a 

hadi- tengerészet akkori parancsnok{nak, gróf Rudolf Montecuccoli, tengernagynak 

egy tengeralattj{ró építési tervét terjesztette elő, amelyet azonban, - miut{n 1905. 

janu{r 17-én a terv részletes rajzait elkészítette - elve- tettek. A cs. és kir. 

Tengerésztisztek ettől a fegyvernemtől még nem v{rtak sokat, noha akkor 

Franciaorsz{gnak m{r 26 tengeralattj{rója {llt készen, tov{bbi 20 építésén, pedig 

dolgoztak. Nagy-Britanni{nak kilenc tengeralattj{rója {llt szolg{latban, 21, pedig 

gy{rt{s alatt. Németorsz{g is megkezdte tengeralattj{ró-kísérleteit. Ausztria-

Magyarorsz{g haditengerészeténél ugyanúgy, mint a legtöbb tengeri hatalomn{l - 

sem volt vil{gos, hogy, a tengeralattj{ró-típusok és - rendszerek közül melyiket 

v{lassz{k. A tengeralattj{ró-park kiépítése körüli bizonytalans{g éppen ebből fakadt. 

1905 tavasz{n az amerikai Simon Lake cég megbízottja az oroszorsz{gi P{terv{ron 

tartózkodott, s egy alkalommal felkereste az ottani cs. és kir. Nagykövetség katonai 

attaséj{t. Aj{nlatot tett tengeralattj{ró építésére. Közben m{r folyt az orosz-jap{n 

h{ború; s a haditengerészeti szakértők figyelték a tengeri eseményeket, nem 

utolsósorban a tengeralattj{ró működését. Ezek azonban vajmi kevés sikert mutattak 

fel, s a tengeralattj{rók ellenzői igazolva l{tt{k {ll{spontjukat. Hi{ba l{togatott a 

Lake cég üzletkötője Bécsbe, a Hadügyminisztérium nem rendelt n{la nasz{dot. 1905 

őszén hivatalos cs. és kir. Küldöttség utazott Kielbe a Germania Művekhez  amely 

nem sokkal előbb került a Krupp-konszern tulajdon{ba -, hogy az épülő 

tengeralattj{rókat ott tanulm{nyozza. A németek azonban eléggé elz{rkóztak, s 

érthető módon az épülő U 1-esről nem közöltek részleteket, ezért üzletkötésre nem is 

került sor. 1906 június{ban Simon Lake személyesen utazott Pól{ba, ahol szokatlan 

amerikai propagandastílus{val a cs. és kir. Bizotts{got levette a l{b{ról, s m{r 

m{snap, június 5-én meg{llapod{s született közöttük. Ennek alapj{n, június 19-én 

konkretiz{lt{k két Lake-típusú tengeralattj{ró megrendelését, oly módon, hogy 



mindkettő testét és gépeit az eredeti tervek alapj{n amerikai mérnökök ir{nyít{sa 

mellett Pól{ban, Haditengerészeti Arzen{lj{ban (Szert{r{ban) építik.” 

Mint l{tható a K.u.K haditengerészete bizonytalan volt a tengeralattj{rók 

alkalmaz{s{ban és az azok építésével is elmaradtak. Ennek ellenére Ausztria-

Magyarorsz{g 1914 augusztus{ra több tengeralattj{rót {llított üzembe. 

 

Fontosabb műszaki jellemzők: 

Jel Típus Építés éve Hajtóerő 
Vízkiszorítás 

(t) 

Hossz 

(m) 

Szélesség 

(m) 
Merülés 

Sebesség 

(mérföld

) 

I-es, Lake 1907- benzin 230 30,5 4,8 3,8 10/6 

II-es 
 

1909 villany 270 
     

III-as Germania 1907- petróleum 240 43,2 4 2,9 12/8,5 
 

IV-es 
 

1909 villany 300 
     

V-ös Haland 1908- benzin 240 32 4,2 3,9 11,4/9,7 
 

VI-os 
 

1909 villany 273 
     

A tengeralattjáró főbb adatai: 
 

Jel Típus 
Építés 

éve 
Hajtóerő 

Vízki- 

szorítás 

(t) 

Hossz  

Széles- 

ség 

(m) 

Merü- 

lés  

Sebesség 

(mérföld)  

U 12 Holand 
1909- 

1914 

petróleum/ 

villany 

240/ 

273 
32 4,2 3,9 10/8 

 

 

Benkő Gyula tengeralattj{rón való szolg{lata, és annak története egy furcsa esethez 

kapcsolódik. A cirk{lók, rombolók, nasz{dokon töltött időt követően 

({thelyezéseinek ideje még nem ismert)  az U 14-re került gépésznek.  

„1914 decemberében a CURIE Francia tengeralattj{ró (parancsnoka John Joseph 

Gabriel O'Byme Sorhajóhadnagy) bevetésre indult. A tengeralattj{rót tüzelőanyag-

takarékoss{gból M{lt{tól a Pelagosa-szigetekig - a JULES FERRY p{ncélos cirk{ló 

fedezete mellett - a JULES" MICHELET p{ncélos cirk{ló vontatta. 



 

 Pelagos{tól m{r önerővel haladt tov{bb, s December 18-{n este, érkezett Póla elé. Itt 

19-én reggelig figyelte a hajóforgalmat, És igyekezett az aknaz{rakról, valamint a 

védőművek helyzetéről t{jékozódni. Nappal Mélyen a felszín al{ húzódott, majd 

december 20-{n hajnalban elindult, hogy behatoljon a fő hadikikötőbe és ott minél 

több csatahajót, süllyesszen el. De valami közbe- Jött: elromlott az ir{nytűje, s ezért 

rossz ir{nyba, Pól{tól északra, Rovigno felé Vette útj{t. Ez az üzemzavar h{romór{s 

időveszteséget okozott, így a t{mad{sra legalkalmasabb időpontot elmulasztott{k, s 

ez a személyzetet nagyon lehangolta. Az aknamezőn sikerült ügyesen {tjutniuk, a 

drótkötélből font első z{ron, illetve alatta 18 m-es mélységben 11 óra 32 perckor tört 

{t a CURIE, de a következőn, amelynek pozíciój{t a parancsnok nem ismerte, 

fennakadt. A Millenkovich fregattkapit{ny tervei szerint épített védőrendszer 

vasmarokkal ragadta meg a tengeralattj{rót. Belekapaszkodott Minden el{lló és 

ki{lló alkatrészbe - ilyenek a parancsnoki torony, a korl{t, A periszkóp, a 

hajócsavarok, a korm{nylap{tok stb. -, s 12 óra 30 perckor elkezdődött A CURIE 

élethal{lharca. O'Byme öt ór{n keresztül minden lehető módon megprób{lta ki- 

Szabadítani nasz{dj{t (teljes erővel h{tra, előre, le és föl) hasztalan. Közben a levegő 

egyre romlott, s az akkumul{torok is kezdtek kimerülni. A szénmonoxid az alsóbb 

Részeket m{r annyira ellepte, hogy a CURIE Radium nevű kuty{ja kiszenvedett. A 

vergődő Búv{rnasz{d úgy megdőlt, hogy akkumul{toraiból kifolyt a sav, a 

keletkezett klórgőzben a legénység fuldoklott. A parancsnoknak be kellett l{tnia, 

hogy nincs tov{bb. Elhat{rozta, hogy felemelkedik és megadja mag{t. Eközben az 

aknamezők ellenőrzéséről visszatérő 63 T jelű torpedónasz{dnak Feltűnt, hogy az 

egyik barik{d nem fekszik rendesen a helyén. A tengerről befutó SATELLIT 

torpedóhajó is csatlakozott a torpedónasz{dhoz s a barik{dn{l, a víz alatt Kettős 

periszkópot és {rbocot l{ttak. ASATELLIT 16 óra 15-kor leadta a C 08 jelzést, A 

tengeralattj{ró-veszély jelét. Közben a 63 T egyik matróza ismét megpillantotta a 

Periszkópot, s tüzet nyitott r{. Az egész kikötőn úrr{ lett az idegesség. Egym{s ut{n 

Röpködtek a különböző parancsok: védőh{lókat leereszteni! Védőh{ló-riadó! A 

kikötő Személyzetének jó negyed része a parton volt, a tisztek zöme is, hiszen 

közeledett a Kar{csony. Az emberek kapkodtak, a védőh{lók fennakadtak, a feszítő- 

és a tartó rudak Sem akartak a helyükre {llni... Ellenséges tengeralattj{ró abban a 

kikötőben, amelyben Szinte a teljes cs. és kir. Flotta horgonyoz! "Nyíl{sokat és 

vízhatlan v{laszfalakat, Rekeszeket lez{rni! Lőszert a 7 cm-es gyorstüzelőkhöz! 

Felfegyverzett motorcsónakokat A vízre!" A különböző űrméretű gyorstüzelő {gyúk 

felugattak. M{r a Punta Christo erőd Is tüzet nyitott, először vakt{ban, majd a 

SATELLIT pontosan megadta a tengeralattj{ró pozíciój{t. A 24-es és 39-es sz{mú 

torpedónasz{d is kifutott, hogy megsemmisítse Az ellenséget. Azt a helyet, ahol a 

CURIE-t gyanított{k, jó fél ór{n {ttartott{k tűz alatt, amikor két bója vagy valamilyen 

aknaféle emelkedett fel a víz felszínére. A lassan be{lló szürkületben nem lehetett 

kivenni a t{rgyakat. Volt, aki akn{nak nézte, m{sok telefonbój{nak, néh{ny hajó 

hevesen lőni kezdte, s az egyik hamarosan el is süllyedt.  



 

Ekkor a t{mad{st ir{nyító Lenoch korvettkapit{ny motorcsónakon a megmaradt 

Úszó t{rgy közelébe ment, hogy megvizsg{lja, nem telefonbója-e, amelyet a 

tengeralattj{ró megad{s{nak jeléül bocs{tott fel. A fényszórókkal megvil{gított 

úszótesten azonban k{belt nem tal{lt, s így a tengeralattj{róval nem tudta felvenni a 

kapcsolatot. Emellett az úszótesten l{tható fémgombok olyanok voltak, mint az 

akn{k érintőszarvai, Ezért a közeléből elt{vozva, parancsot adott az úszó test tov{bbi 

lövésére. 17 órakor az egyik motorcsónakról észrevették, hogy a tengeralattj{ró 

felemelkedik. Erre minden géppuska és löveg a tengeralattj{róra összpontosította 

tüzét, attól Tartva, hogy az - személyzetének fel{ldoz{s{val is - t{mad{sra indul és a 

csatahajókat Megtorpedózza. Ezt a lehetőséget nem lehetett kiz{rni. Amikor a 

tengeralattj{ró annyira kiemelkedett a vízből, hogy fedélzeti nyíl{s{t ki lehetett 

nyitni, azon egy tengerész ugrott ki és zöld l{mp{t lób{lt. Őt a többiek követték. 

Tüzet szüntess! - harsogott akkor Lenoch korvettkapit{ny hangszórója. Először a 

motorcsónak, azt{n a tenderek (segédhajók) géppusk{i és gyorstüzelői hallgattak el. 

A Punta Christo erőd még egy utolsó lövést küldött a CURIE felé, amely pontosan a 

parancsnoki torony mögött csapódott be, s a tengeralattj{ró m{sodperceken belül 

elmerült. Az ór{k 17 óra 10 percet mutattak. A francia tengerészek ekkor m{r a 

vízben Úsztak, vagy a barik{d tetején, illetve a móló kövein kapaszkodtak. A 

motorcsónakok Tüstént elkezdték a mentést. A sötétben nem volt könnyű megtal{lni 

a franci{kat, b{r Azok mindenhonnan segítségért ki{ltoztak. A SANKT GEORG 

p{ncélos cirk{ló, a RADETZKY, Az [RP[D és a VIRIBUS UNITIS csatahajók 

mentőcsónakjai és motoros b{rk{i 23 tengerészt épségben vettek fedélzeteikre. 

Négyet könnyebb vagy súlyosabb sebesüléssel emeltek be csónakjaikba, köztük a 

parancsnokot is. A sebesülteket este bevitték a tengerészkórh{zba, ahol Lebon 

korm{nyos éjjel belehalt sebesüléseibe. A kimentettek közül a m{sodtiszt, Pierre Paul 

Chailley hi{nyzott. Őt 1915. febru{r 1-jén, amikor a CURIE-t a felszínre hozt{k, a 

torony mögött tal{lt{k meg... A súlyosan sebesült O'Byrne sorhajóhadnagyot 

december végén megoper{lt{k, azonban műtét közben megf{zott és tüdőgyullad{st 

kapott. Felépüléséig Grazba vitték, Ahol tiszti különszob{ban helyezték el, 

sét{lhatott a kertben franci{ul beszélő {polónőt kapott, s a grazi arisztokr{cia 

körülrajongta. A francia Vöröskereszt 1915 m{jus{ban, amerikai közvetítéssel 

megszervezte hogy O'Byme-t felesége megl{togathassa. Hamarosan azt is 

engedélyezték, hogy a h{ború végéig vele maradjon. Mivel a grazi ég- Hajlati 

viszonyok O'Byrne egészségének nem kedveztek, a cs. és kir. Haditengerészet 

Elintézte, hogy a Duna menti Kremsbe költözzenek, ahol kétszob{s lak{st bérelt 

sz{mukra. 1916 novemberében azut{n egy cs. és kir. Tisztért kicserélték. Egészségi 

{llapota azonban tov{bb romlott s a CURIE parancsnoka 1917. m{rcius 20-{n 

Montavit-Bres- soy-ban meghalt. A francia haditengerészet a h{ború ut{n O'Byrne-

ről és Ch{illey-ről is egy egy tengeralattj{rót nevezett el.  

 



 

A cs. és kir. Haditengerészet parancsnoks{g{nak döntése alapj{n a kiemelt és Rendbe 

hozott CURIE 1915. febru{r 7-én a 14-es sz{mot kapta. Ottó Zeidler sorhajóhad- nagy 

parancsnoks{ga alatt június l-jén helyezték szolg{latba.”  

A kalandos történetet követően teh{t a súlyosan megsérült Francia tengeralattj{rót 

kiemelték és teljesen felújított{k, sőt még toronnyal is ell{tt{k. Nem z{rható ki, hogy 

Benkő Gyul{t m{r a felújít{s alatt is a tengeralattj{róra vezényelték. 

A rendbe hozott U 14-es (volt CURIE) fontosabb műszaki adatai: 

Építés 

éve 

Újjáépítés 

éve 
Hajtóerö 

Vízkiszorítás 

(t) 

Hosszúság 

(m) 

Szélesség 

(m) 

Sebesség 

(mérföld) 

1912 1915 benzin/villany 425/554 52 7 13,5/8,2 

  

A kiemelt CURIE a Monarchia terngerészeténél az U 14 jelzést kapta, ahol a 

hajógépész Benkő Gyula volt.  

A védőrendszeren felakadt Francia tengeralattj{rót azonnal kiemelték és a gyors 

helyre{llít{snak köszönhetően 1915 július{ban m{r próbaútra mehetett. Az U 14 

parancsnoka Georg von Trapp sorhajóhadnagy lett. Október közepéig a szükséges 

javít{sokat még elvégezték és azt követően kifutott a tengeralattj{ró és az Alb{n 

partokn{l j{rőrözött. 

 



 

Képek a kiemelésről és a javít{sról: 

  

Az U 14-es a torony{tépítés előtt és ut{n 

  

 

 

Benkő Gyula nem z{rható ki, hogy a z{rt tenger alatti vil{got nem tudta megszokni. 

Az U14-ről még nem ismert módon, m{sik tengeralattj{róra helyezték {t, ami azt{n 

elsüllyedt. A rövid tengeralattj{rós időt követően érdeklődése a repülés felé fordult. 

Nem z{rható ki, hogy egy Husz{r oszt{lyon töltött idő, vagy tal{lkoz{skor 

l{thatott hidropl{nt. Abban az időben a form{lódó hadirepülés kereste a kitűnő 

gépészeket, technikusokat, akikből nagyon sok pilóta v{lt. Katonai p{lyafut{s{t 

tragikusan, mint hadirepülő fejezte be. Repülőjét és az akkori repülőket szemlélve, 

nehezen lehet eldönteni mi jelentette a nagyobb kock{zatot, egy cirk{lón szolg{lni, a 

tenger alj{ra menni, vagy sz{rnyalni az égben. 



A XX. sz{zad elején az egyre jobban térthódító repülés, hamarosan foglalkoztatni 

kezdte a katonai vezérkarokat is. Az Osztr{k-Magyar Monarchia hadvezetése, még 

időben felismerte a repülőgépek katonai alkalmaz{s{nak lehetőségét és 

szükségességét. Időnként m{r kísérleti repülőeszközöket is felhaszn{ltak hadi 

célokra /felderítés, légi fényképezés, tűzérségi tűz helyesbítése, pontosít{sa, stb./ A 

bevetések ut{n kiértékelték a repülőgépekkel nyert tapasztalatokat. Az 1910-es 

évtized elején Bécs környékén fel{llított{k az első repülő tisztképző iskol{t és ezzel 

egyidőben megkezdték a repülőszert{r és a repülő kísérletező üzem létrehoz{s{t is. 

Ezen eseményekben a magyarok is aktív részt v{llaltak. 1911-től kezdődően, m{r a 

repülők is bekapcsolódtak az évenként megrendezett cs{sz{ri és kir{lyi 

hadgyakorlatokba. Főleg a felderítésben jeleskedtek az avi{torok. 1912-1913-tól 

fokozatosan kezdték szervezni és fel{llítani a Monarchia egész területén a “Légj{ró 

Csapatok Parancsnoks{ga” al{ tartozó repülősz{zadokat. A sz{zadok hadrendjébe: 6 

darab repülőgép, {llom{ny{ba: 7 pilóta, 6 megfigyelő, 100 különböző beoszt{sú 

katona, 84 ló és 47 szekér tartozott. Az I. vil{gh{ború kitörésekor az Osztr{k-Magyar 

Monarchia m{r 13 repülősz{zaddal rendelkezett. A következő években újabb és 

újabb repülősz{zadok fel{llít{s{val, folyamatosan növelték a repülőcsapatok 

létsz{m{t és haditechnik{j{t.  

        

                 

 



 

 Benkő Gyula 1918. július{ban a repülők akkor szok{sos 

aranyjelvényének megszerzésének feltételeként felderítő repülést végzett. 

Visszatérőben Pula felett összeütközött egy m{sik repülővel és életét 

vesztette. Fia Benkő Gulya Színművész hal{la ut{n m{sfél hónapra 

született meg. Hal{l{t követően vitézi rangot kapott. 

 

 Benkő Gyula 1910-1911-ben készült haditengerészeti 

gépészti jegyzetei. 

 

 

 

 



 

Részletek  

  

  

 

 



 

   

 

A teljes dokumentum archívumban 

   

 

 



 

 


