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Antal Gábor 

 

A „31-csomós” Burke – Egy legenda születése 

 

z  jú iusá ak elejé  a Mid a -szigetek él aratott g őzele  utá  az 
amerikai had ezetés úg  dö tött, át eszi a hadászati kezde é ezést a 
Csendes-ó eá on. Az offe zí a egkezdésé ek hel szí éül a hadszí tér 

alszár át, a délnyugat-csendes-ó eá i térséget álasztották. Stratégiai éljuk az 
olt, hog  eg édjék Ausztráliát és Új-)éla dot, ala i t iztosítsák az ezek e az 

országok a ezető hajózási út o alakat. E él elérésé ek legfő  akadál a a térség 
leg ag o  japá  erődít é e, az Új-Brita ia szigeté  fek ő hatal as ra auli hadi-

te gerészeti és légitá aszpo t olt. Ezt kellett a szö etségesek ek se legesíteni. 

Eg  ige  összetett, ko i ált stratégiai ter et dolgoztak ki. Két irá ól kí án-

ták egközelíte i Ra ault. Douglas Ma Arthur tá or ok, a szö etséges erők dél-

nyugat- se des ó eá i para s oka a erikai és ausztrál csapatokkal Port Mores-

by- ől kii dul a egkezdte az Új-Gui ea szigeté  előre o uló japá ok visszaszo-

rítását, íg  halad a Ra aul felé. Chester W. Ni itz te ger ag , az Eg esült Álla ok 
Csendes-ó eá i Flottájá ak főpara s oka a Salamon-szigetek elfoglalását kapta 
feladatul. Az első lépés Tulagi és Guadal a al szigetek elfoglalása olt. Ez utó i 
külö öse  ag  jele tőséggel írt, ert a hírszerzés jele tései szeri t a japá ok 
eg  úja  repülőtér építésé e kezdtek. Ha ez elkészül, el ághatják az Ausztrália 
felé tartó hajók útját. Ro ert Ghor le 1

 te ger ag , a délnyugat-csendes-ó eá i 
hadite gerészeti erők para s oka ezért eg  ige  erős,  hadihajó ól álló flottát 
i dított a partraszállás fedezésére és a partraszálló te gerészg alogosok édel é-
re, a el e  háro  ehéz repülőgép-hordozó, és az újo a  épített NORTH 

CAROLINA satahajó is e e olt. A flotta irá ítását Fra k Flet her
2
 tengernagy, 

a midway-i g őztes égezte, a partraszálló eg ségeket fedező hajóraj felett pedig 

Richmond Turner
3
 ellentengernagy parancsnokolt. 

4
 

                                                             
1
 Ghormley, Robert L. (1883- : Az Orego  álla eli Portla d- e  született. - a  égzett 

az USA Hadite gerészeti Akadé iájá . Az első ilághá orú a  a NEVADA satahajó  szolgált.  a-

rá  e ezték ki a Cse des-ó eá ra. Aggodal askodó ter észete iatt Ni itz égül le áltotta. Bő eb-

ben: http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-g/r-ghorml.htm 2013. 09. 10. 
2
 Fletcher, Frank J. (1885-1973): Az iowai Marshalltown-ba  született. - a  égzett A apolis a . 

Az első ilághá orú alatt az Atla ti-ó eá o  szolgált, egkapta a Na  Cross kitü tetést. A ásodik ilág-

há orú kitörése a Wake-szigete  érte. Ni itz őt e ezte ki a . sapás érő eg ség para s oká ak, e 
beosztás a  irá ított a Korall-te gere  és Mid a - él. Késő  az Észak-Csendes-ó eá o  szolgált. Bő-
vebben: http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-f/fj-fltr.htm 2013. 09. 10.  

3
 Turner, Richmond K. (1885-1961): Portland- e  született. - a  égzett az Akadé iá , ajd sata-

hajóko  szolgált.  égé  e ezték ki a Cse des-ó eá ra, ahol a tárg alt had ű elet e  játszott szerepe 

utá  a flotta eg ik legfo tosa  ű eleti ter ezője lett, ő készítette el tö ek között a égül eg e  aló-
sult  ter et a Japá  elle i i ázióra. Bő e e : http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-t/rk-

turnr.htm 2013. 09. 10. 
4
 WIEST, Andrew - MATTSON, Gregory L.: Harc a Csendes-ó eá o . Hajja&Fiai Kö kiadó, De re-

cen, 2002. 103-107. 

A 

http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-g/r-ghorml.htm
http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-f/fj-fltr.htm
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A tá adás . augusztus -á  i dult eg. Bár a te gerészg alogosok g or-

sa  elfoglalták Tulagit és a Guadal a alo  épített repülőteret eg ará t, a japá  á-
lasz sapás eg értel ű é tette, hog  sokkal eheze  had ű elet lesz ez, i t 
a ire szá ítottak. Jamamoto Isoroku te ger ag , a Japá  Eg esített Flotta főpa-

ra s oka eg  hét irkáló ól és eg  ro oló ól álló flottát i dított Guadal a al 
felé Mikava Gunicsi

5
 alte ger ag  ezetése alatt. A japá  hajók roppa t üg es a-

ő erekkel észre étle ül átlopakodtak a Sa o-sziget és Guadal a al közötti szoro-

so , és augusztus -é  haj ali : -kor eglepetésszerű torpedó- és tüzérségi tü-
zet itottak. Az ausztrál CANBERRA irkáló éhá  per  alatt elsüll edt, és ha a-

rosan követte a hullá sír a ég  ásik a erikai irkáló, a QUINCY, az ASTORIA, a 

CHICAGO és a VINCENNES. Tur er tö i hajójá al a ílt te gerre o ult issza. Ez 

olt az a erikai hadite gerészet leg ag o  eresége  óta. A legköz etle e  
kö etkez é  az olt, hog  a Guadal a al felé tartó szállítóhajók teljese  édtele-

ek aradtak a japá  hadihajók előtt. Mika a azo a  issza o ulást re delt el, 
ert tartott attól, hog  az a erikai repülőgép-hordozók elle tá adást i díta ak 

ellene. Nem tudta, hogy ezek – üze a ag-feltöltésre - ár korá a  tá oztak a 

térség ől. Íg  a partraszállt te gerészg alogosok Guadal a alo  aradhattak, 
utá pótlásuk jele tős része iszo t e  jutott el oda. A kö etkező hó apok a  
tö  ag  te geri ütközet is zajlott Guadal a al térségé e .6

 

 
Ütközet  Időpo t Japá  veszteségek Amerikai veszteségek 

 

Salamon-

te geri ütkö-
zet 

 

1942. au-

gusztus 24. 

 kö ű hordozó és  rom-

boló elsüll edt,  repülőgép-

hordozó súl osa  egro gá-
lódott 

 

1 repülőgép-hordozó eg-

ro gálódott 

 

Esperance-

foki ütközet 

 

1942. ok-

tó er .  

1 ehéz irkáló és  ro oló 
elsüll edt,  ehéz irkáló 
megrongálódott 

 ro oló elsüll edt, 1 köny-

ű irkáló és  ro oló 
egro gálódott 

 

Santa Cruz-

szigeti ütkö-
zet 

 

1942. ok-

tó er .  

1 repülőgép-hordozó és  ne-

héz irkáló súl osa  egro gá-
lódott,  kö ű repülőgép-

hordozó egro gálódott  

 repülőgép-hordozó és  
ro oló elsüll edt,  repü-
lőgép-hordozó és  ro oló 
súl osa  egro gálódott 

 

2. savo-

szigeti ütkö-
zet 

 

1942. nov-

ember 12-

15. 

 

 satahajó és  ro oló 
elsüllyedt 

 

 kö ű irkáló és  ro o-

ló elsüllyedt 

 

Tassafarongai 

ütközet 

 

1942. nov-

ember 30. 

 

 ro oló elsüllyedt 

 

1 ehéz irkáló elsüllyedt, 3 

egro gálódott 

Te geri ütközetek a Sala o -szigetek él, 94 . augusztus-december. 

http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8  2013. 09. 10. 

 

                                                             
5
 Mikava, Gunicsi (1888- : Hiroshi á a  született. - e  égzett a Császári Hadite geré-

szeti Akadé iá , ajd egész pál afutása alatt satahajóko  és irkálóko  szolgált. A tárg alt időszak-

a  a . flotta para s oka, késő  har olt a Le te-ö öl él is. Bő e e  NISHIDA, Hirosi: Materials of 

IJN: Mikawa, Gunichi. http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/px38.htm#v025 2013. 09.10. 
6
 WIEST-MATTSON: 112-120. 

http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/px38.htm#v025
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Mi t a tá lázat ól kitű ik, a hadjárat hadite gerészeti sze po t ól is  eg  
áltakozó szere séjű, felőrlő a ag satá á ált. Bár a japá ok egész idő alatt 

ig ekeztek i él ag o  e iségű e ert és hadia agot juttat i a szigetre 
az ezeket szállító ro olók kapták a híres „Tokió-e pressz” nevet), az é  égére az 

a erikaiak eg értel űe  felülkerekedtek elle feleike . . fe ruár .-ra az 

utolsó japá  eg ségeket is elűzték Guadal a alról. 7
 

A Ra aul felé törté ő előretörés kö etkező fázisa a Sala o -szigetek fennmara-

dó részei ek, ajd Bougai ille szigeté ek elfoglalása olt. Á  ielőtt ég egin-

dulhattak ol a, két jele tős feg erté re került sor.  ár iusá a  a japá  ha-

dite gerészet légiereje hatal as tá adást i tézett a Guadal a al térségé e  tartóz-

kodó a erikai hadihajók elle . Bár a pilóták tapasztalatla sága iatt e  sikerült 
ko ol a  eszteségeket okoz iuk, az elküldött jele tések ől Ja a oto te ger-

ag  azt a kö etkeztetést o ta le, hog  fé es g őzel et arattak. Hog  to á  erő-
sítse e erei orálját, eg  ag sza ású látogatást készült te i az itte i ázisoko . 
Az a erikai hírszerzés azo a  tudo ást szerzett erről, és . április -á  a ja-

pá  te ger ag ot szállító repülőgépet egtá adták az a erikai adászgépek, és a 
lá goló ro s sakha ar az őserdő e zuha t. Az Eg esült Álla ok legveszedelme-

se  itte i elle fele e  jele tett eszél t a to á iakban. 

A „Cart heel” fedő e et iselő had ű elet Új-Georgia, majd Vella Lavella szi-

get-tá aszpo tjai ak elfoglalása utá  érte el Bougai ille-t. Ez olt a Ra aul felé 
dél-délkeleti irá ól i dított tá adás utolsó állo ása, és itt lépett először szí re 
eze  írás „főhőse”, Arleigh A. Burke sorhajókapitá .  

A ikor Burke sorhajókapitá  . októ er -a reggelé  fellépett új zászlós-

hajója, az Espiritu Sa to-sziget él horgo zó CHARLES S. AUSBURNE ro oló fe-

délzetére, üd özölte tisztjeit, és ta á skozásra hí atta a DYSON, a STANLY és 
CLAXTON ro olók para s okait. A zászlóshajó al eg ütt ez a háro  eg ség al-

kotta a . ro oló-osztál t. Ez a köz etle ül Burke para s oksága alatt álló so-

port az eg ik fele olt a szi té  általa irá ított . ro olóraj ak. A hajóraj ásik 
felét az ug a sak ég  eg ség ől álló . ro oló-osztál  alkotta, melynek pa-

rancsnoka, Bernard L. Austin
8
 sorhajókapitá , szi té  részt ett a eg eszélése . 

A . ro oló-osztál  ige  összeszokott, har edzett alakulat olt, el  a 
Guadalcanal- ál í ott har ok a  esett át a tűzkeresztsége . Burke az értekezlete  
jele  lé ő tisztjei előtt is ertette azt a kísérleti doktrí át, a it ő dolgozott ki és 
sokszorosított, íg S d e - ől a hadszí térre tartott. Ez tö öre  eghatározta 
a ak a fejlődés ek az alapel eit, a el e  a ro oló-had iselés keresztül e t, 

ielőtt ő egérkezett ol a a Délnyugat-Csendes-ó eá ra. Az értekezlete  részt 
e ő para s okokat le űgözte Burke felkészültsége, a inek segítségé el in-

                                                             
7
 WIEST-MATTSON: 122. 

8
 Austin, Bernard L. (1902- : A dél-karolinai Wagener- e  született. - e  égzett az akadé iá , 

a há orú alatt először az Atla ti-ó eá o  szolgált, részt ett az észak-afrikai partraszállás iztosításá a  is. 
Késő  átkerült a Cse des-ó eá ra, ahol a há orú égéig ro olókat irá ított. Késő  har olt Koreá a  is. 
Alte ger ag ké t o ult ugállo á a. Bő e e : http://www.history.navy.mil/ar/alfa/austin_bl.htm 

2013. 09. 10. 

http://www.history.navy.mil/ar/alfa/austin_bl.htm
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de  részletre kiterjedő álaszokat adott a fel erülő kérdésekre. Látszott, hog  ár 
rége  átgo dolta a lehetséges pro lé ákat, és i de re talált egoldást, ame-

l eket tö ör, eg értel ű és ilágos utasítások a  hozott aláre deltjei tudtára.  
Más ap kora reggel, hajóraját a Florida-szigete  lé ő Pur is-ö öl e  hag a, 
Burke repülőgépe  Ca p Cro odile-be utazott eg  úja  eg eszélésre, amelyet 

ezúttal a délnyugat-csendes-ó eá i te gerészeti erők új parancsnoka, William F. 

Halsey
9
 te ger ag  tartott. Eze  a találkozón a tengernagy ismertette beosztottja-

i al a kö etkező i ázió ter ét, el ek élpo tja a Bougainville-sziget volt.  Burke 

örö el üd özölte az összeg űlt tisztek között régi arátait, Aaron S. „Tipp” Mer-

rill,
10

 Theodor S. „Ping” Wilkinson
11

 és Raymond H. Thurber ellentengernagyokat. 

Halsey tengernagy nyitotta meg a ko fere iát, ajd átadta a szót Thur er-nek, 

aki fel ázolta a ter et. E szerint, iutá  az előzetes légi- és te geri o ázás za-

ar a hozza és szétzilálja a szigetet édő japá  erőket, a . sapás érő eg ség 
által fedezett . partraszálló erő,  000 te gerészg alogossal partra száll a Torok-

ina-fok ál az Auguszta sászár ő-ö öl e , Bougai ille ugati partjá ak ag já-
ól közepé .  Vala e ie  eg etértettek a a , hog  ez erész, de logikus lépés 

– erész, i el egkerülik a Treasury- és a Shortland-szigeteket, valamint el kell 

halad iuk a Bougai ille déli oldalá  létesített japá  légitá aszpo t ellett, 

ugyanakkor logikus, hogy a g e gé  édett Torokina-fok ál tá adja ak, a el  
félúto  olt a ag  sziget északi és déli oldalai  épített japá  repülőterek között.  
Az itt partraszállt a erikai sapatok egkísérelhetik a dzsu gele  áthatol a elfog-

lal i ala el ik japá  légitá aszpo tot ahog  korá a  az új-georgiai Mu dá ál 
tették , ag  ha erre i s lehetőség, építhet ek eg  saját repülőteret, és édel-

mezhetik azt (ahogy Guadalcanal- ál tették .12
  

A kö etkező apo , októ er -é  délutá  g ülekezett Merrill elle te ger-

ag  . sapás érő ereje a Pur is-ö öl e . Az alakzat elejé  haladt Burke sor-

hajókapitá  . ro oló-osztál a a flotta kísérőhajóit a . ro olóraj eg sé-
gei képezték, a el ek szi té  Burke olt a para s oka . E e  a CHARLES F. 

AUSBURNE zászlóshajó  kí ül a DYSON, STANLY és CLAXTON ro olók tartoztak. 
A fő haderőt Merrill elle te ger ag  . irkáló-osztál a alkotta, el e zász-

lóshajója, a MONTPELLIER kö ű irkáló, ala i t a CLEVELAND, a COLUMBIA 

és a DENVER kö ű irkálók tartoztak. Az alakzatot Ber ard L. Austi  sorhajóka-

pitá  . rom oló-osztál a zárta, a el  a SPENCE, a THATCHER, a CONVERSE és 
                                                             

9
 Halse  . októ er -á  ette át Ghor le  te ger ag tól a dél ugat-csendes-ó eá i hadi-

te gerészeti erők para s oki posztját. 
10

 Merrill, Aaron S. (1890- : A Mississippi álla eli Bra do  Hall- a  született. - e  ég-

zett A apolis a , ajd ro olóko  és irkálóko  szolgált.  óta szolgált a Cse des-ó eá o . Ő 
olt az első te gerészeti para s ok, aki ütközet e  radar-irá ítású tűz ezetést hasz ált. Bő e e : 

http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/7858/bios/merrillas.html 2013. 09. 10. 
11

 Wilkinson, Theodor S. (1888-1946): 1909- e  égzett az akadé iá , eosztott tisztké t sataha-

jóko , para s okké t ro olóko  szolgált. A ásodik ilághá orú alatt a hadite gerészeti hírszerzés 
ezetői posztjáról került át a Cse des-ó eá ra. Har olt tö ek között Új-Georgiá ál, Vella La ellá ál, 
ala i t Peleliu ál és a Fülöp-szigetek él is. Bő e e : http://www.findagrave.com/cgi-

bin/fg.cgi?page=gr&GRid=7668263 2013. 09. 10. 
12

 http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8 2013. 09.10. 

http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/7858/bios/merrillas.html
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=7668263
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=7668263
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8
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a FOOTE rom olók ól állt. Austi  a SPENCE fedélzetéről irá ította hajóit.13
  

Burke rádió  utasította aláre deltjeit, hog  délutá , iutá  égeztek az üzem-

anyag-feltöltéssel, jele tkezze ek. Köz e  egsze lélte a hajókat. Nagyot nevetett 

azo , a it az eg ik torpedó ető sőre fest e látott: egy mokaszint, ág ékkötőt és 
tollas fejpá tot iselő kis i diá  ilat lő ki eg  Tojo14

-ra haso lító japá  figurára. 
Burke- ek eg  Little Bea er e ű is ert képregé -figura jutott eszé e róla, és ég 
az ap este ja asolta eosztottjai ak, hog  álasszák a e et és a figurát alakulatuk 

szi ólu á ak. Eze túl a . ro olórajt „Little Bea ers” e e é e  emlegették.15
  

Más ap reggel a CLEVELAND és a DENVER, az AUSBURNE és háro  ásik rom-

boló kíséreté el, mint a 39.3-as harccsoport, elhagyta a Purvis-ö löt és kifutott a szo-

ros a. Őket kö ette ol  sapatszállító hajó, el eket háro  ro oló iztosított. 

Késő  satlakozott hozzájuk to á i ég  sapatszállító. A har soport feladata az 

volt, hogy iztosítsák a sapatszállítókat, és erjék issza a sötétedés utá  a Treasury-

szigetek felől esetlegese  tá adó japá  te geri erőket. Az eg ség za artala ul eg-

közelítette a szigeteket, és a partra tett  új-zéla di kato a g orsa  el is foglalta 
őket. Eg  japá  felderítő hidroplá  ug a  észlelte a harccsoportot, és ilágítólö edé-
keket szórt felettük, de a dél felől közeledő sapatszállítókat e  látta eg.16

   

A kö etkező esté , októ er -é , hog  eltereljék a japá ok fig el ét a 
Treasury-szigetek egszállásáról, ala i t a Toroki a elle i, küszö ö  álló i ázió-
ról,  a erikai te gerészg alogos szállt partra Choiseul szigeté , ahol rajtaütöt-

tek a japá oko , és eg  héte  keresztül egszáll a tartották a szigetet, ielőtt ki-

o ták őket. No e er .-é , a toroki ai partraszállás előestéjé  a teljes . sa-

pás érő eg ség összeg űlt a Purvis-ö öl e , és egi dultak Bougai ille felé. 
Ne  sokkal éjfél utá  eg is kezdték két repülőtér o ázását Toroki ától észak-

ra, Bonis- ál, illet e a közeli Buka-szigeten.  Ezutá  ag  se ességgel haladtak a 
part e té  délkeleti irá a, a partraszállási terület, ala i t a shortland-

szigeteki repülőtér o bázására. Ekkor ár közeledtek a SARATOGA és a 
PRINCETON repülőgép-hordozók is, o ázókkal a fedélzetükö , el ek késze  
álltak rá, hog  teljese  eg é ítsák Buka és Bo is légitá aszpo tjait.17

 Míg az íg  
egg e gített japá  légierő és hel őrség riadót fújt és ig ekezett összeszed i a-

gát, Wilki so  te ger ag  . partraszálló hadereje haj al a  ehajózott az Au-

guszta sászár ő-ö öl e, és egkezdte a partraszállást a Toroki a-fok ál. Mi teg  
 japá  kato a édte a hídfőállás ak kisze elt részt, akiket a tá adók g orsa  

se legesítettek. Ezutá  ár sak a Ra aul felőli szór á os légitá adások jelen-

tettek pro lé át, de a ap égére Wilki so  kétéltűi   kato át és  ton-

á i felszerelést tettek partra.
18

 

                                                             
13

 http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Pacific/OOB_WWII_Augusta-Bay.htm 2013. 

09. 10. 
14
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A Shortland-szigetek bom ázása utá  a . sapás érő eg ség visszavonult 

Vella La ella közelé e, hog  találkozzo  a te geri logisztikai eg séggel, és feltöltse 
készleteit. Burke . ro oló-osztál a azo a  észese  ke és üze a aggal ren-

delkezett ár, ezért ag  se ességgel a Kula-ö öl e hajózott, és eg  ott állo áso-

zó ta kerről ett fel üze a agot. Ezutá  isszai dult Bougai ille felé, és éjjel 
negyed 12-kor satlakozott a flottához. Merrill elle te ger ag  ekkor ár az Au-

guszta sászár ő-ö öl felé tartott, hog  egütközzö  azzal a közeledő, Omori 

Sentaro
19

 elle te ger ag  által ezetett japá  irkáló- és ro olóflottá al, a e-

l et a felderítő gépek jele tettek. A hel zet hát orzo gatóa  haso lított a korá i, 
Savo-sziget él í ott ütközet előtti hel zetre, attól elteki t e, hog  az a erikai 
felderítő gépek ost po tos jele téseket adtak le, és Merrill elle te ger ag  hadi-

ter e jo  olt. Ne  az olt a élja ug a is, hog  flottájá al elso i éretű te geri 
ütközet e o olódjék és esetleg egse isüljö , mivel tisztában volt azzal, 

hog  az ő hajói jelentik a szö etségesek fő erejét a délnyugat-csendes-ó eá i tér-

ség e . Ezért a két ro oló-osztál t küldte a közeledő japá ok feltartóztatására, 

íg irkálói al fol tatta a hídfőállás iztosítását.20
  

Burke a felderítő gépek jele tései alapjá  ag  po tossággal  úg  szá ított, 
hog  haj ali fél háro  körül eheti fel a har éri tkezést az elle séges erőkkel. 
2:29-kor a MONTPELLIER har i i for á iós közpo tja jele tette, hog   fokos 
irá a ,  ezer ard tá olság a  ko taktust észlelt. Merrill e ek alapjá  észak 
felé áltoztatott irá t, és úg  állította fel irkálóit, hog  édhessék a toroki ai híd-

főállást a közeledőktől. Ez olt az Auguszta sászár ő-ö öl él í ott ütközet itó-
lépése.21

 Eköz e  Burke feszülte  fig elte a radar kijelzőjét. A a  a pilla at a , 
a i t feltű tek az elle séges hajók, azo al eli dította a . ro oló-osztál  ha-

jóit feléjük, a élkül hog  e árta ol a az elle te ger ag  utasítását. Az a erikai 
és japá  hadihajók ug a azo  az irá o  haladtak eg ás felé, ag  tö b mint 

öt e  so ós  se ességgel. Eg ás utá  jele tek eg a japá  eg ségek az a eri-

kai radaroko , íg ilágossá ált, hog  háro  oszlop a  közeled ek észak ugati 
irá ól. Burke a legészaki  japá  har soport felé tartott, a el  a SENDAI köny-

ű irkáló ól és háro  ro oló ól állt. : -kor, amikor az AUSBURNE 5600 

ard ira járt a SENDAI előtt, kiadta a para sot a torpedók kilö ésére. Húsz tor-

pedó i dult el a japá  hajók felé, ajd eg idejű jo fordulatot re delt el hajói ak. 
Ezen a ponton Stout sorhajókapitá , a CLAXTON para s oka, úja  öt torpedót 
i dított el hajója ető sö ei ől a SENDAI irá á a. Bár a felállás szeri t az a erikai 
irkálók és ro olók ige  ked ező hel zet e  oltak a torpedótá adáshoz, eg et-

le  lö ésük se  talált él a. Köz e  az eg ik japá  hadihajó felderítő gépe ilágító-
lö edékeket lőtt ki az a erikai irkálók felett. A SENDAI-kötelék para s oka, Ijuin 

                                                             
19

 Omori, Sentaro (1892- : Ku a oto a  született. A há orú kitörésekor ro olókat irá í-
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 http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Pacific/OOB_WWII_Augusta-Bay.htm 2013. 
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Matsuji
22

 ellentengernagy eg is látta őket, azo al elre delte saját torpedói kilö-
ését az a erikaiakra, és illa ófé ekkel riasztotta a kötelék tö i hajóját. Mind-

háro  japá  hajóoszlop dél felé fordult, hog  eg soros har alakzat a re deződje-

ek. A ikor Merrill eglátta ezt, késedele  élkül elre delte, hog  i de  egy-

ség azo al isso  tüzet rájuk.
23

 

A irkálók eg e ol  ág úja azo al tüzel i kezdett az elle séges hajókra, 
a el ek az óra utató járásá al egeg ező irá a tart a kört írtak le, hog  elke-

rüljék a Burke ro olói által rájuk kilőtt torpedókat. Két japá  ro oló, a 

SAMIDARE és a SHIRATSUYU összeütközött a a ő er égrehajtása köz e , a 
SENDAI pedig kor á lapátjá ak elakadása iatt ké tele  olt kiáll i az alakzat-

ól. Az a erikaiak eg erték az első össze sapást, de a . ro oló-osztál  hajói 
szétszóródtak. Burke- ek eg  órára olt szüksége hog  egkeresse őket, hel reál-

lítsa az alakzatot, és issza ezesse az ütközet e. Ezalatt Merrill iköz e  fol a a-

tosa  po tosította ág úi tüzét, eg tudta tarta i irkálóit a a  a pozí ió a , a i 
egakadál ozta a japá okat a hídfőállás felé aló előretörés e . Körül elül har-

i  per e  át kellett g ors a ő erekkel kerülget ie az elle séges ág útüzet és 
torpedókat. Köz e  japá  repülőgépek fol a atosa  ilágítólö edékeket szórtak 
felettük, és ez a füsttel és az ala so a  húzódó felhőzettel sökke tette Merrill 
radarjai ak hatéko ságát. Miutá  háro  japá  lö edék eltalálta a DENVER-t ár 
szere séjükre eg ik se  ro a t fel), Merrill parancsot adott, hogy fejlesszenek 

füstfüggö t, ajd e ek édel e alatt fordulja ak meg.
24

 

Az Austi  sorhajókapitá  ezette . ro oló-osztál t eg ik szere sétle ség 
érte a ásik utá . A FOOTE ro oló elszakadt az alakzattól, és elefutott a 
SENDAI egyik torpedójá a, a el  leszakította a tatját. Ezutá  a hajó tehetetle ül 
sodródott to á . Austi  zászlóshajója, a SPENCE összeütközött eg  ásik ro o-

ló al, ajd eg  japá  grá át po tosa  a íz o al ál ért el találatot rajta. E ek el-

le ére sak eg  pilla atra lassult le, ajd to á  üldözte a SENDAI-t, a el  sérülé-
se elle ére fol tatta a tüzelést. Austi  éhá  ro olója tö  torpedót kilőtt rá, 
a el ek látszólag el is találták, de a felszí e  aradt, és észak ugat felé halad a 
elérte a korá a  összeütközött két kísérő ro olóját. Burke, iutá  összeszedte 
szétszórt hajóraját, ost szi té  észak ugat felé tartott. Ahog  elhaladt a ihar-

vert SENDAI ellett, ro olói jégeső-szerű grá áttüzet zúdítottak rá, a el  égül 
elsüll esztette a japá  irkálót. Ezutá  észre ett éhá  füstkoszorút iselő hajót, 
a el ekről azt hitte, a SENDAI kísérői. Azo al tüzet itott rájuk, de ekkor kide-

rült, hogy Austi  hajóit tá adja, a el ek éppe  ezeket a kísérőket üldözik. Mi el a 
korá a  e lített okok ól a radarok eglehetőse  rossz hatásfokkal űködtek, 
„ aráti tűz” alakult ki, és Austi  ré ülte  fig el eztette Burke-öt, és kérte a tüze-
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lés eszü tetését. Ez a szituá ió alkal at adott a japá  ro olók ak a szökésre, 
el ek éltek is ezzel.25

   

Miutá  tisztázták a hel zetet, a két para s ok eg esítette erőit, és elsüll esz-

tették a HATSUKAZE ro olót ez utó i szi té  ütközés e  sérült eg, a MYOKO 

ehéz irkáló al ko a t össze . A eg aradt japá  erők ekkor ár ag  se es-

séggel o ultak issza Ra aul felé. Hajnalban Merrill megparancsolta, hogy fejez-

zék e az üldözést, és re deződje ek édel i for á ió a, a ha arosa  elkerülhe-

tetle ül ekö etkező légitá adás elhárítására. Íg  Burke háro  ro olót hátra-

hag a a el ek a egtorpedózott FOOTE hajótöröttjeit e tették , dél ek for-

dult, hog  satlakozzék a . sapás érő eg ség tö i részéhez. 26
 

Az előre látott légitá adás ol  óra utá  éhá  per el kezdődött. Körül e-

lül száz, külö öző típusú repülőgép szállt fel Ra aul ól, és tá adta eg az a eri-

kai flottát. Merrill eg  körfordulatot tett hajói al az óra utató járásá al egeg e-

ző irá a, e ek segítségé el képes olt fol a atosa  a lehető leg ag o  tűz-

erőt iztosíta i a tá adók elle , és hajói köl sö ös tűztá ogatást is újthattak 
eg ás ak. Az a erikaiak égül tize hét japá  repülőgépet lőttek le, íg ők ösz-

szese  két jele téktele  o atalálatot sze edtek. Mi el Halse  te ger ag  uta-

sítása szeri t eg kellett ár iuk az utolsó szállítóhajó kirakodását is, a . sa-

pás érő eg ség sak o e er -a délutá já  térhetett issza ki erülte  a 
Purvis-ö öl e.27

 

A kö etkező apo  a Ca p Cro odile- a  székelő délnyugat-csendes-ó eá i 
para s okság pá ik közeli állapot a került, iutá  eg  felderítő repülőgép azt 
jele tette, hog  hét japá  ehéz irkáló, eg  kö ű irkáló és ég  ro oló köze-

ledik Trukról Ra aul felé. A hírszerzés azt go dolta, ezek üze a ag-fel étel éljá-
ól tarta ak Ra aul a, ajd fol tatják az útjukat Toroki a felé. Mi el a . sa-

pás érő eg ség e sak ki erült olt, ha e  jele  pilla at a  tá ol is olt az 
Auguszta sászár ő-ö öltől, sak Frederick Sherman

28
 alte ger ag  két repülőgép-

hordozóját, a SARATOGÁ-t és a PRINCETON-t és kísérőiket tudták elle ük külde i, 
amelyek ag  se ességgel el is i dultak észak felé. A pro lé a az olt, hog  a ár 
közel két é e japá  egszállás alatt álló ra auli ázist régóta api re dszeresség-

gel ár külö öse  sikerek élkül  tá adták az Új-Gui eáról felszálló a erikai re-

pülőgépek. E ek kö etkezté e  a japá ok telezsúfolták az egész ázist lég édel-

i feg erekkel, a kör éke  pedig tö  ag  légitá aszpo tot létesítettek. Ezek 
elle  repülőgép-hordozókról i díta i tá adást ö g ilkosság ak tartották a pilóták, 
de talá  ég a hajók szá ára is. Halse , akitől külö e  e  állt tá ol a ko káza-
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tos hel zetek állalása, késő  azt o dta, hog  az egész délnyugat- se des ó e-

á i para s oki ideje alatt ez olt a legre dkí üli , legkétség eesette  hel zet, 
a i el sze e kellett éz ie. E e  szerepet játszhatott az a té  is, hog  fia ek-

kor a SARATOGA fedélzeté  szolgált. Mi de  il e  egfo tolás elle ére úg  dön-

tött, hog  a toroki ai hídfő és az ott har oló te gerészg alogosok édel e a leg-

fo tosa , ezért elre delte a tá adást. 29
 

Ezt a kö etkező apo  hajtották égre, riliá s ered é el. Míg a Vella 
Lavella- ól felszálló adászgépek elhárító- és fedező légijárőröket alkottak, Sher-

a  alte ger ag  összes közel száz  repülőgépét eli dította Ra aul elle . Az a e-

rikai zuha ó o ázók és torpedó ető repülőgépek súl osa  egro gálták az 

ATAGO, a MAYA, a MOGAMI, a TAKAO, AGANO és a CHIKUMA irkálókat, valamint 

két ro olót. A japá ok i dössze tíz a erikai gépet lőttek le. Ezek utá  izo-

ossá ált, hog  elátható idő  elül e  árható felszí i tá adás a toroki ai 
hídfő elle . 30

 

Halse  egkísérelte egis étel i a ra úrt, ezúttal ag o  téttel: kérte Ni itz 
te ger ag tól, hog  ideigle ese  hel ezze az ő para s oksága alá Alfred Mo tgo-

er  alte ger ag  háro  repülőgép-hordozó ól álló . har soportját, a el hez 
az ESSEX, a BUNKER HILL és az INDEPENDENCE tartozott. Ezzel, ala i t a ár ko-

rá a  re delkezésére álló hordozókkal o e er -é  Halse  úja  légitá adást 
i dított a ra auli Si pso  Har or elle . Sher a  gépei ek tá adása a el  észak 
felől érte ol a Ra ault  a rossz időjárás iatt eghiúsult, de Mo tgo er  déli 
irá ól érkező o ázói újra égigsöpörtek Si pso  Har or-ö . A japá ok  re-

pülőgép e etésé el elle tá adást i dítottak Mo tgo er  hajói elle , a i teljes 
kudarcba fulladt, összese  har i öt gépet esztettek a élkül, hog  eg etle  a eri-

kai repülőgép-hordozót, ag  kísérőhajót egro gáltak ol a. Az a erikaiak teljes 
esztesége a tá adás és az elle csapás issza erése sorá  tize eg  gép olt.31

 

A két tá adás e izo ította, hog  a repülőgép-hordozók képesek egerősített, 

ko ol  lég édele el ellátott szárazföldi élpo tokat tá ad i a élkül, hog  súl os 
eszteségeket sze edje ek. Mo tgo er  és Sher a  hajói ezutá  a Csendes-ó eá  

középső része felé i dultak, hog  részt vegyenek a Gilbert-szigetek két tagja, Maki  
és Tara a elle i tá adás a . A it eg előre  e  ettek észre, a kö etkező té  
olt: ekik olt köszö hető, hog  a Bougai ille elle i tá adás ará lag kise  esz-

teséggel járt. Való a  eg é ították a japá  flottát, az a erikai repülőgép-

hordozók tá adásai ol a  ag  eszteségeket okoztak a japá ok ak elsősor a  a 
repülőgépek teki teté e , hog  a japá  hordozók szi te hasz álhatatla á áltak, 
légi tá ogatás élkül pedig a Japá  Eg esített Flotta tehetetle  volt. Ugyanakkor az 

a erikai tá adások elle ére ég i dig elege dő repülőgép olt Ra aul a  ahhoz, 
hog  zaklat i tudják azokat az eg ást kö ető ko ojokat, a el ek az utá pótlást 
szállították a toroki ai hídfőhöz. Az erőse  lég édele  iztosításához Merrill ellen-

te ger ag  azt kérte Ni itz-től, hog  eg  úja , irkálók ól és ro olók ól álló 
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har soporttal erősítse eg a . sapás érő eg séget. Való a  jele tős esztesé-
geket szenvedett: a FOOTE és THATCHER ro olók ol a  súl osa  egsérültek az 
Auguszta sászár ő-ö öl él í ott ütközet e , hog  hosszas ja ításra olt szükségük, 
ráadásul o e er .-ről .-ra irradó éjszaká  eg  japá  torpedó ető repülőgép 
eltalálta a DENVER irkáló hátsó gépter ét is. Addigra összese   kato át és 
23137 tonna felszerelést tettek partra a hídfőben. 

32
 

Mi d a hídfőt, i d az utá pótlást szállító hajókat fe egették a Buka-szigeti 

repülőtérről felszálló japá  gépek. Bár o e er .-é  a ro olók tá adása a 
ásik, Bo is-i légitá aszpo ttal eg ütt kiütötte eg  időre, ekkorra ár is ét 

hasz álható á ált. Mi el túl tá ol oltak az a erikai szárazföldi ázisú repülőgé-
pek szá ára, Burke . ro olóraját ízták eg, hog  i dítsa ak eg  úja  tá a-

dást a te ger felől. Ez e  olt eg szerű feladat felszí i hadihajók szá ára, külö-
öse  i el összese  hat hajóra sökke t a kötelék, de a te gerészek iztosak ol-

tak e e, hog  el tudják égez i. Burke is ét eglepetésszerű tá adást ter e-

zett. Ahel ett, hog  a legkéze fek ő  út o alo , Bougai ille ugati partjai 
e té  haladt ol a a élpo t felé, ugat felé tartott, egésze  a keleti hosszúság 

. fokáig, ezutá  északi irá a fordult, ajd, iutá  eg  agasság a ért a 
Buka-szigettel, a sötétség leple alatt eli dult kelet ek. A eglepetés elő e azon-

ban elveszett, amikor Austin sorhajókapitá  zászlóshajója hirtele  szo ár-

ko taktus a került eg  felszí re e elkedett japá  te geralattjáró al. Azo al tü-
zet is itott rá, a te geralattjáró azo a  le erült és el e ekült. A lö öldözés 
azonban riasztotta a Buka-szigete  lé ő japá okat, akik azo al o ázókat indí-
tottak a tá adók elle . Ezek iszo t eg etle  találatot se  értek el, ár az 
AUSBURNE hajótestét eg  eszél es közelség e  ro a ó o a repeszei tö  
hel e  ehorpasztották, de se  szerkezeti károsodást, se  súl osa  sérüléseket 

e  okoztak. Két órá al késő  japá  torpedó ető repülőgépek tá adták eg az 
a erikai hajókat, de az üg es a ő erezés ek köszö hetőe  eg etle  torpedó 
se  találta el őket. 4:18-kor elérték a partot. Bár szinte folyamatosan ehézfegy-

erekkel tüzeltek rájuk, a . ro olóraj haj ali  órára elérte a kifutópál át, a e-

l et tökéletese  hasz álhatatla á lőttek, az irá ító- és raktárlétesít é eket 
ro okká áltoztatták, ajd g akorlatilag sérülés élkül isszahajóztak a ílt ten-

gerre. A tüzérségi egfig elést égző repülőgépek azo al to á ították a hírt, íg  
mire november 18-á  a hajók isszaértek a Pur is-ö öl e, hatal as o á ió al fo-

gadták őket. „Szere sés Raj”- ak e ezték el őket, Burke pedig megkapta a 

Legio  of Merit kitü tetést. 33
 

Bár aló a  szere sések oltak, a kötelék i de  hajója egérett a felújítás-

ra. E ek első jele az olt, hog  a STANLY tö kre e t. E ek ki o ása utá  háro  
hajó aradt a ., kettő pedig a . ro oló-osztál  köteléké e . A SPENCE szin-

té  ige  rossz állapot a  olt,  so ós é leges se ességé ől legfelje  -at 

tudott elér i, és a raj tö i hajója se  olt sokkal jo  állapot a . Amikor a felde-

rítő gépek úja  ro olók Ra aul a érkezését jele tették, a délnyugat-csendes-
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ó eá i para s okság ár tudta, hog  a . ro olóraj úja  feladatot kap. Attól 
tartottak, hog  a japá ok eg  úja  „Tokió-e presszt” akar ak létrehoz i 
Bougai ille felé, hog  e akuálják a Bougai ille és Buka szigeté  lé ő sapataikat. 
November 24-é  dél e  a . ro olóraj éppe  üze a ag-feltöltésen volt a 

Hathorn-szoros a , a ikor para sot kaptak, hog  g orsa  égezze ek, ajd in-

dulja ak U le Poi t, eg  Toroki ától ugatra eső találkozási po t felé, ahol eg-

kapják a to á i i for á iókat és utasításokat. Burke és Austi  eköz e  arról tár-

gyalt, részt ehet-e a SPENCE a kö etkező ű elet e . Austi  sorhajókapitá  el-

keseredett attól, hog  esetleg át kell hel ez ie lo ogóját a CONVERSE-re. Burke 

égül úg  dö tött, hog  az üze a ag-fel étel sorá  egsze léli a SPENCE-t. Be-

szélt a kapitá al és a legé séggel eg ará t, és úg  találta, a orál egfelelő. 
Mikor egkérdezte, il e  a i ális se ességet képesek elér i a hajó al, a á-
lasz ez volt: „  so ót”. Végül úg  dö tött, ad ekik eg  esél t a ak elle ére, 
hog  ez a sza ál zat egsértésé ek szá ított. 34

 

Az i ár az új-kaledó iai Nou éa- a  űködő délnyugat-csendes-ó eá i pa-

ra s okságo  Thur er irá ította a ű eleteket, i el Halse  te ger ag  ekkor 
az ausztráliai Bris a e- e  tárg alt Ma Arthur tá or okkal. A hírszerzés azt jelen-

tette, hogy az újjáéledt „Tokió-e pressz” ár az ap este egkezdte a friss sapa-

tok szállítását Buka szigetére, és az otta i repülősze él zet e akuálását Ra aul a. 
Thur er i for á iót kért Burke-től az időjárási iszo okról, hajói szá áról, a e-

sült érkezési időről, ala i t a hajóraj se ességéről. Az üze etet Burke : -kor 

kapta eg Vella La ella közelé e . A álasz a kö etkező olt: „Öt hajó, e sült ér-

kezés U le Poi tra : , idő felhős, se esség  so ó.” 
35Ez a jele tés okozott 

éhá  idá  per et a főhadiszálláso . Burke ug a is ár apok óta o ázta 
őket tiltakozásai al az elle , hog  ro olói a i ális se ességét a kar a tartás 
hiá a iatt a é leges -ről -ra sökke tették. Most ol a ira ösztö özte az 
úja  e etés lehetősége, hog  eg  e tra so ót sapott hozzá a a i u hoz. 
Thur er ezt a álaszt küldte: 

„ - so ós Burke- ek. Állítsa a hajóit a Buka-Ra aul út o alo  keresztirá y-

a , Bukától 5 érföldre ugatra. Ha hel i idő szeri t : -ig e  lép har éri t-

kezés e az elle séggel, a déli szélesség 5. foká ál eg e  fel üze a agot. Ha 
elle ség tű e fel, tudja it kell te ie.”36

 Eze kí ül tájékoztatta Burke-öt, hog  a 
hel szí re érkezés utá  éjszaka és appal fol a atos légitá ogatást iztosíta ak 
szá ára. Tö  utasítás eg előre e  érkezett, i el tartottak az esetleges japá  
lehallgatóktól. Ug a akkor itt jele ik eg az a e e é , a el  – köszö hetőe  az 
a erikai sajtó ak, a i eze  a é e  e legette a to á iak a  - egész pál afutása 
sorá  égigkísérte a sorhajókapitá t: „ - so ós” Burke.  

Burke szá ára ez az üze et jele tette az első lépést leghírese  g őzel e, a 
Sze t G örg -foki ütközet felé. Úg  go dolta, ag o  eséll el találkozhat az ellen-

séggel Bukától kissé tá ola , i t a Thur er által ja asolt  érföld. Az a terü-
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let, a el et égül ki álasztott, ol a  közel esett Ra aulhoz, hog  ö é olt az első 
szö etséges felszí i eg ség, a i ehatolt oda azóta, hog  két é el korá a  a ja-

pá ok elfoglalták a kikötőt. Az éjszaka sötét olt, astag felhőzettel, és erős eső el. 
Hajnali 1:40-kor a hajóraj elérte a ter e  szereplő területet. Fő irá uk észak olt, 
a . ro oló-osztál  haladt elöl,  ard ira kö ette őket a . ro oló-

osztál ,  fokos irá a . Úg  ter ezték, hog  Burke soportja i dít először tor-

pedótá adást, ajd a két soport össztüzet zúdít rájuk. Ez a taktika jól űködött 
korá a , de éppe  az Auguszta sászár ő-ö öl e  e  olt sikeres, a japá ok 
forduló- a ő ere iatt. 37

 

Néhá  per el késő  ár eg is jele t az első ko taktus. A radar  érföld 
tá olság ól, kelet felől közeledő hajókat jelzett. Burke feléjük fordította az 
AUSBURNE-t, és ha arosa  egállapította, hog  két dara  új,  to ás japá  
ro oló, az ONAMI és a MAKINAMI közeledik. Austi , a ter ek egfelelőe  két 
hajójá al Burke oldalára akart zárkóz i, a it rádió  jele tett is eki. Burke azon-

a  utasította, hog  tartsa a pozí ióját. A ikor  fokos irá a  fordult az ellen-

ség felé, Burke hajóiról tize öt torpedót i dított el, ajd azo al fordulatra adott 
para sot, elkerüle dő az esetleges elle séges torpedókat. Mielőtt elérték ol a 
élpo tjaikat, az AUSBURNE úja  radarkap solatokat észlelt: háro  úja  hajó 

közeledett kelet felől, hét érföld i tá olság a . Ez utó iak zsúfol a oltak a 
Buka-szigetről e akuált japá  repülős sapatokkal. Burke jelezte Austinnak, hogy 

isso  tüzet az első élpo tokra, íg ő az újak o á a ered, a it haladéktala-

nul meg is tett.
38

 

Ug a e e  a pilla at a  az a erikai torpedók e sapódtak az első soport 
ro olói a. Háro  fülsiketítő ro a ás rázta eg a satateret. Az éle  haladó 
ONAMI eg  hatal as ro a ással dara jaira szakadt és hullá sír a erült, fedél-

zeté  a kötelék para s oká al, Kagawa Kiyoto sorhajókapitá al. A MAKINAMI, 

ár az orr és a tat eg ará t lá gok a  állt, a felszí e  aradt. Burke rádió  jelen-

tette ezt a főhadiszállás ak, hozzáté e, hog  „  so ó al haladok az elle ség fe-

lé”. Thur er, i ár új hí ójelé  „ - so ós Burke”  szólít a, utasította, hog  akár 
a SPENCE-t hátrahag a is, g orsítsa ak  so óra. Tisztá a  olt ug a is az új 
japá  ro olók ag  se ességé el. Burke eköz e   fokkal jo  felé irá ította 
alakzatát hat a  ásodper ig, ielőtt isszafordult ol a az előző, keleti főirá y-

ra. Miutá  isszaálltak eredeti kurzusukra, a hátuk ögött hatal as ro a ásokat 
hallottak: japá  torpedók oltak, a el ektől Burke elő i ikk akk a ő ere en-

tette meg a köteléket.39
 Mi el a e ekülő japá ok elle  a torpedó-tá adás hiá a-

aló lett ol a, Burke elre delte, hog  hajói lép ső-alakzat a re deződ e issa-

ak tüzet az elülső lö egeik ől. A ikor a japá ok iszo ozták a tüzet, az a erikai-

ak üg es a ő erezéssel ki selezték a japá  tüzéreket, ár jó éhá  grá át rob-

a t a közelük e . Burke attól tartott, hog  a japá  hajóoszlop esetleg irá t ál-
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toztat jo  ag  al felé, íg  „áthúz a a T-t”, és torpedókat i díta ak elle ük, a e-

l eket e ől a pozí ió ól eheze  tudtak ol a elkerül i. Ehel ett az elle séges 
alakzat szétesett, a YUGURI ro oló to á  haladt északi irá a , a ásik kettő 
pedig ugat ag is Ra aul  felé fordult. Burke e  kí á ta egoszta i erőit, íg  
teljes se ességgel az észak felé tartó agá os hajó o á a eredt. A háro  
a erikai ro oló ko e trált tüze sakha ar elsüll esztette a YUGURI-t. 

40
 

Eköz e  Austi  hajói, a CONVERSE és a SPENCE fol a atosa  tűz alatt tartot-

ták az első torpedótá adás a  egsérült MAKINAMI-t, amelyet sorozatos robba-

ások ráztak eg. Burke tudta ol a hasz ál i a két hajót a tö i élpo t üldözé-
sé e , de Austi  ragaszkodott hozzá, hog  addig tüzelje ek a hajóra, a íg égleg 
hullá sír a e  erül. Érthető álláspo t: e  ko káztathatták, hogy futni hagy-

ják, il e  közel eg  japá  te gerészeti tá aszpo thoz, aho á kö e  e o tat-

hatják, egja íthatják, és úja  e etésre küldhetik.41
 

Ezutá  Burke kelet felől, Austi  pedig dél felől i dult a eg aradt két japá  
ro oló üldözésére. A hajóraj közeledett a Sze t G örg -fok felé, a el  ellett 

olt a Ra aul kikötőjé e, Si pso  Har or- a ezető sator a. Burke rádió  kér-

dezte Austi t, képesek-e ég egtá ad i a japá okat, de Austi  hajói ak ekkor 
ár észese  ke és üze a aga aradt. Íg , körül elül : -kor ké tele ek ol-

tak a Treasury-szigetek, ag is hazafelé e i az irá t. Burke arra szá ított, hog  

apfelkelte utá  erős légitá adásokat i díta ak elle ük, de Thur er és a főhadi-

szállás repülőpara s oka állták sza ukat: ag szerű légifedezetet iztosítottak a 
ro olók ak, égig a isszaúto .42

 Az ütközet alatt Burke időközi jele téseket kül-

dött a főhadiszállás ak. Most to á ított eg  hossza  összefoglalót, a el e  
leírta az ese é eket. Thur er elis erte, hog  a . ro olóraj di séretre éltó-
a  hajtotta égre küldetését. Ezzel eg etértett Halse  te ger ag  is, aki az ap dél-

utá  tért issza Bris a e- ől Nou éa- a. Sze él ese  jele tette a g őzel et 
Ma Arthur tá or ok ak és Ni itz te ger ag ak. Ni itz és a Közép-Csendes-

Ó eá i Haderő ekkor a Gil ert-szigetek isszafoglalását ü epelték, el  had ű-
elet a leírtakkal eg idő e  zajlott. Ez ug a  sokkal ag o  léptékű g őzele  
olt, i t a Sze t G örg -fok ál ki í ott, ug a akkor sokkal érese  is: 650 ame-

rikai te gerész esztette életét a Maki ál elsüll edt LISCOMBE BAY kísérő repülő-
gép-hordozó , és tö  i t ezer te gerészg alogos esett el a Tara a szigeté  í-
vott harcokban. Ezzel elle tét e  a Sze t G örg -foki ütközet a erikai sze po t-

ól teljese  „tiszta” g őzele  olt, hisze  ők eg általá  e  sze edtek esztesé-
geket, iköz e  háro  japá  ro olót küldtek hullá sír a. Amikor november 28-

á  isszatértek a Pur is-ö öl e, ég a korá i ál is ag o  ü eplés e  része-

sültek, és a „Szere sés Raj” e e e üket „Bátor Raj”-ra áltoztatták, a sorhajóka-

pitá ra pedig úja  kitü tetés, ezúttal a Na  Cross árt. 43
  

Burke ezutá  ég éhá  hó apig töltötte e a . ro olóraj para s oki 
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posztját. Ezalatt részt ett a Glou ester-foki partraszállás iztosításá a , ala i t 
a Ra aul és az új-írországi Ka ie g hadite gerészeti tá aszpo t elle i lokád ki-

alakításá a .  ár iusá a  azo a  új eosztást kapott, a . repülőgép-

hordozó raj para s oká ak, Mar  A. Mits her elle te ger ag ak ezérkari fő-
öké é e ezték ki. Bár Burke ér eli ro olós te gerész olt, eddigre el kellett 

fogad ia, hog  a felszí i hadihajók hel ett a repülőgép-hordozós har i kötelékek 
jele tik a to á iak a  a te geri haderő geri ét. Ezutá  a há orú égéig részt 

ett az összes ag  had ű elet e  a Cse des-ó eá  térségé e , eleért e a Fü-
löp-szigeteki, az Iwo Jima-i és az oki a ai ütközeteket is. A há orú utá  tö  kü-
lö öző eosztás a  szolgált, íg - e  előléptették elle te ger agg á, és 
ki e ezték a Hadite gerészeti Mi isztériu  Feg erkutatási és –Fejlesztési Bizott-

ságá ak el öké é. A koreai há orú kitörésekor a tá ol-keleti hadite gerészeti erők 
ezérkari fő öké é e ezték ki, e e  a i őségé e  tagja olt a ak az ENS)-

delegá ió ak, a el   júliusá a  egkezdte a feg erszü eti tárg alásokat az 
észak-koreaiakkal. Hat hó appal késő  isszatért Washi gto a, ahol a haditen-

gerészet stratégiai ter ezési osztál á ak ezetője lett.  áprilisától az Atla ti-
ó eá i Flottá ál szolgált, ajd D ight D. Eise ho er el ök  augusztusá a  

előléptette te ger agg á, és tö  ra gidős ad irálist egelőz e, ki e ezte Burke-

öt a hadite gerészet ű eleti para s oká á. Hi atali ideje alatt álltak hadre d e 
az első ukleáris rakétahordozó te geralattjárók.  augusztusá a  ugállo-

á a o ult, . ja uár .-é  halt eg,  é es korá a . Az Eg esült Álla ok 
Hadite gerészeti Akadé iájá ak te etőjé e  te ették el a Mar la d álla eli 
A apolis a . Az USA hadite gerészeté e  ol a  tisztelet ö ezte, hog  ég éle-

té e , 1991- e  eg  ro olóosztál t e eztek el róla.
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