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There are no translations availableSajnos nincs magyar nyelven kiadott irodalma a Magyar HaditengerÃ©szet
tÃ¶rtÃ©netÃ©nek, ezÃ©rt Ã¡lljon itt nÃ©hÃ¡ny szÃ³ errÅ‘l az elfeledett hadinemrÅ‘l.

Magyar HaditengerÃ©szet

W. A. Kaunitz herceg terjesztett annak idejÃ©n leiratot az 1780 Ã©s 90 kÃ¶zÃ¶tt uralkodott II. JÃ³zsef elÃ©, amiben kifejtette az
OsztrÃ¡k-Magyar tengeri kereskedelmi hajÃ³zÃ¡s Ã¡llapotÃ¡t, Ã©s az adriai kalÃ³zok (!) kÃ¡rokozÃ¡sait: "Az osztrÃ¡k tengeri
kereskedelmi hajÃ³zÃ¡s lÃ©te bizonytalan. A kÃ¼lfÃ¶ld minden barÃ¡tsÃ¡gtalan politikai megmozdulÃ¡sa halÃ¡los csapÃ¡st
mÃ©rhet kereskedelmÃ¼nkre. (...) Csak erÅ‘s hadi flotta kÃ©pes arra, hogy ezt a fenyegetÅ‘ csapÃ¡st megelÅ‘zze, vagy
legalÃ¡bb mÃ©rsÃ©kelje. (...)"II: JÃ³zsef megfogadta a tanÃ¡csokat, Ã©s 1786-ban Triesztbe irÃ¡nyÃ-totta a HabsburgfennhatÃ³sÃ¡g alatti, NÃ©metalfÃ¶ldÃ¶n Ã©pÃ-tett LE JUSTE Ã©s LE FERME nevÅ±, 20-20 Ã¡gyÃºs kuttereket. Ezzel megvete
az 1918-ig fennÃ¡llott csÃ¡szÃ¡ri (1889-tÅ‘l "Ã©s") kirÃ¡lyi haditengerÃ©szet alapjait. A kÃ¶zponti parancsnoksÃ¡g 1786-1797
kÃ¶zÃ¶tt Triesztben, majd 1806-ig VelencÃ©ben volt. 1809-ben ismÃ©t Triesztben, azutÃ¡n 1814-48 kÃ¶zÃ¶tt ismÃ©t
VelencÃ©ben. II. JÃ³zsef vÃ¡ltotta fel a haditengerÃ©szet lobogÃ³jÃ¡t fekete-sÃ¡rgÃ¡rÃ³l piros-fehÃ©r-pirosra.A flotta Paulucci
altengernagy vezetÃ©se alatt 1835-ben Ã¶sszesen 52 hajÃ³val rendelkezett, amelyek sikeresen vÃ©delmeztÃ©k a gÃ¶rÃ¶g
kalÃ³zoktÃ³l a Birodalom kereskedÅ‘ Ã©s postaszolgÃ¡lati hajÃ³it.Az ARETUSA sÃ³ner 1824-ben, a CAROLINA korvett 1826ban, az ELISABETTA sÃ³ner 1827-ben egyszerre kettÅ‘, a BRAVO trakabel szintÃ©n kÃ©t kalÃ³zhajÃ³t semmisÃ-tett meg
Ã¼tkÃ¶zetben.1840-ben a cs. Ã©s kir. hajÃ³had elÅ‘szÃ¶r vett rÃ©szt flottademonstrÃ¡ciÃ³ban, BeirÃºt partjainÃ¡l, amibÅ‘l tenge
Ã¶sszecsapÃ¡s kerekedett a felvonult nemzetek hajÃ³i (OroszorszÃ¡g, PoroszorszÃ¡g, Anglia, Ã©s a Habsburg Birodalom)
kÃ¶zÃ¶tt. Ez vÃ©gÃ¼l a Cs. Ã©s Kir. Ã©s az angol haditengerÃ©szek partraszÃ¡llÃ¡sÃ¡val, Ã©s a mai SzidÃ³n erÅ‘djÃ©nek
elfoglalÃ¡sÃ¡val vÃ©gzÅ‘dÃ¶tt.1866-ban a csÃ¡szÃ¡ri Ã©s KirÃ¡lyi hajÃ³had a kÃ¶vetkezÅ‘ ÃºszÃ³egysÃ©gekbÅ‘l Ã¡llt:1 csavaro
gÅ‘zhajÃ³, 15 fregatt Ã©s korvett (gÅ‘zgÃ©pekkel), 13 csavaros Ã¡gyÃºnaszÃ¡d, 9 kerekes Ã©s csavaros Ã¡gyÃºnaszÃ¡d a lagÃ
flotillÃ¡ban, 6 a Garda-tavon, 1 a DunÃ¡n, valamint 14 kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ rendeltetÃ©sÅ± kerekes gÅ‘zÃ¶s.A gÃ©p nÃ©lkÃ¼li
ÃºszÃ³egysÃ©gek megoszlÃ¡sa: 2 fregatt, 2 korvett, 7 brigg, 5 ÃºszÃ³Ã¼teg, 18 kisebb evezÅ‘s-vitorlÃ¡s naszÃ¡d.A szervezeti
felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l annyit Ã©rdemes megemlÃ-teni, hogy 1862-ig a bÃ©csi HadÃ¼gyminisztÃ©rium alÃ¡ tartozott, 1862 decem
tÅ‘l az akkor felÃ¡llÃ-tott TengerÃ©szeti MinisztÃ©rium katonai rÃ©szlege alÃ¡, ugyanakkor a HaditengerÃ©szeti FÅ‘parancsnok
elnevezÃ©se TengerÃ©szeti ParancsnoksÃ¡gra mÃ³dosult. 1865 JÃºlius 27-Ã©n a TengerÃ©szeti MinisztÃ©riumot megszÅ±nte
Ã©s a haditengerÃ©szetet visszahelyeztÃ©k a HadÃ¼gyminisztÃ©rium alÃ¡, mint HaditengerÃ©szeti SzekciÃ³t. Ez Ã-gy is mara
egÃ©szen 1918-ig. A haditengerÃ©szet Ã¡llandÃ³an az uralkodÃ³ kÃ¶zvetlen rendelkezÃ©se alÃ¡ tartozott, a mindenkori
miniszternek vagy fÅ‘parancsnoknak mindig ki kellett kÃ©rnie az uralkodÃ³ vÃ©lemÃ©nyÃ©t Ã©s hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡sÃ¡t minden lÃ©
intÃ©zkedÃ©shez (pl. hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©se vagy leszerelÃ©se).A tisztikar utÃ¡npÃ³tlÃ¡sÃ¡t 1814-48 kÃ¶zÃ¶tt a VelencÃ©ben szÃ
TengerÃ©szeti KollÃ©gium adta, 5 Ã©v kÃ©pzÃ©si idÅ‘vel. 1849-ben Triesztben Ã¡llÃ-tottÃ¡k fel Ãºjra az intÃ©zmÃ©nyt, 3 eszt
kÃ©pzÃ©ssel. 1852-ben TengerÃ©szeti AkadÃ©mia rangjÃ¡ra emeltÃ©k, amelyet 1852-ben FiumÃ©ba, majd rÃ¶vid kitÃ©rÅ‘ ut
Triesztbe telepÃ-tettek. 1860-ban az iskolÃ¡t tengerÃ©szkadÃ©t-tanfolyammÃ¡ alakÃ-tottÃ¡k, majd 1866-ban feloszlattÃ¡k.
Ugyanekkor azonban megalapÃ-tottÃ¡k a Fiumei TengerÃ©szeti AkadÃ©miÃ¡t, amely egÃ©szen 1918-ig mÅ±kÃ¶dÃ¶tt. A hÃ¡ro
majd nÃ©gyesztendÅ‘s kÃ©pzÃ©s vÃ©gÃ©n a vÃ©gzett 17-18 Ã©ves hallgatÃ³k mint tengerÃ©szkadÃ©tok (tengerÃ©szaprÃ³d
kaptak a haditengerÃ©szet hajÃ³in tovÃ¡bbi gyakorlati kÃ©pzÃ©st.Aki elvÃ©gezte az akadÃ©miÃ¡t azt Ã¡tvette a haditngerÃ©sz
II. osztÃ¡lyÃº kadÃ©tkÃ©nt hajÃ³ra kerÃ¼lt. Egy Ã©v eltelte utÃ¡n jelentkezhetett a tengerÃ©sztiszti tanfolyamra, amit mint I.
osztÃ¡lyÃº kadÃ©t vÃ©gzett el. EzutÃ¡n, ha sikeres vizsgÃ¡t tett, elÅ‘lÃ©pett tengerÃ©szzÃ¡szlÃ³ssÃ¡. Ekkor kerÃ¼lt tiszti
Ã¡llomÃ¡nyba. Ãšjabb egy Ã©v utÃ¡n Ãºjabb vizsgÃ¡val lehetett sorhajÃ³zÃ¡szlÃ³s, kÃ©sÅ‘bb fregatthadnagy.A rendfokozati
elnevezÃ©sek a cs. Ã©s k. haditengerÃ©szet fennÃ¡llÃ¡sa alatt alig vÃ¡ltoztak.

A hajÃ³s szolgÃ¡latot teljesÃ-tÅ‘k (tengerÃ©szek) rendfokozatai:

LobogÃ³stisztek vagy tengernagyok: tengernagy, altengernagy, ellentengernagy.

TÃ¶rzstisztek: sorhajÃ³kapitÃ¡ny, fregattkapitÃ¡ny, korvettkapitÃ¡ny.
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FÅ‘tisztek: I. oszt. sorhajÃ³hadnagy (kÃ©sÅ‘bb:sorhajÃ³hadnagy), II. oszt. sorhajÃ³hadnagy(kÃ©sÅ‘bb:sorhajÃ³zÃ¡szlÃ³s, 1909tÅ‘l:fregatthadnagy)

-

ZÃ¡szlÃ³sok:I. oszt. tengerÃ©szkadÃ©t (1909-tÅ‘l: tengerÃ©szzÃ¡szlÃ³s ha a 2. Ã©v utÃ¡n vizsgÃ¡ttett),II. oszt. tengerÃ©szkadÃ
tÅ‘l a tengerÃ©szkadÃ©tok osztÃ¡lyozÃ¡sa megszÅ±nt.

A korvetthadnagyi rendfokozatot csak tartalÃ©kos tisztek kaptÃ¡k, a tengerÃ©sztiszt-jelÃ¶lt fokozatot azok, akik gimnÃ¡ziumi
Ã©rettsÃ©gi utÃ¡n kerÃ¼ltek a haditengerÃ©szethez, Ã©s ott egy Ã©ves tengerÃ©sziskolÃ¡t vÃ©geztek. A kadÃ©t kardbojtja m
arany, hanem fekete szÃ-nÅ±.A legnagyobb hajÃ³k a sorhajÃ³k voltak, az Ã¡gyÃºk szÃ¡ma volt az osztÃ¡lyozÃ¡s alapja.Az
I.osztÃ¡lyÃº hajÃ³n 101 vagy tÃ¶bb, a II.osztÃ¡lyÃºn 91-100, a III.osztÃ¡lyÃºn 61-90 Ã¡gyÃº volt.A sorhajÃ³k utÃ¡n a fregatt
kÃ¶vetkezett. KÃ¼lÃ¶nbsÃ©g nem csak a hajÃ³ mÃ©retÃ©ben, hanem felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©ben is volt. JellemzÅ‘je a felÃ©pÃ-tmÃ
fedÃ©lzet, az alacsony oldalmagassÃ¡g, a kivÃ¡lÃ³ manÅ‘verezÅ‘ kÃ©pessÃ©g, Ã©s a nagy sebessÃ©g. Kezdetben 24, majd 36
Ã¡gyÃºt hordott egy fedett Ã¼tegsorban.A fregattnÃ¡l kisebb, de hasonlÃ³ a korvett. Ã•gyÃºi nyitott fedÃ©lzeten, nem zÃ¡rt
Ã¼tegsorban helyezkedtek el.A brigg kÃ©t- vagy hÃ¡romÃ¡rbÃ³cos kÃ¶nnyÅ± hadihajÃ³ volt, 4-12 Ã¡gyÃºval, amelyeket a felsÅ‘
fedÃ©lzeten helyeztek el mellvÃ©d mÃ¶gÃ¶tt.A goelett a brigghez hasonlÃ³, de sÃ³nervitorlÃ¡zatÃº hajÃ³ volt, karcsÃºbb testtel,
2-4 Ã¡gyÃºval.1894-ben Ã¶sszesen 1151 tengerÃ©sztiszt volt a haditngerÃ©szet Ã¡llomÃ¡nyÃ¡ban, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k 183 volt magy
SzÃ¡muk 1910-re 258 fÅ‘re nÃ¶vekedett. 1913-ban 314 volt, az 1748 fÅ‘s tiszti Ã¡llomÃ¡nyban, a 19437 fÅ‘s Ã¶sszlÃ©tszÃ¡mban

EZ A FLOTTA VOLT AZTÃ•N AZ, AMELY TELJESEN MAGÃ•RA HAGYVA HARCOLTA VÃ‰GIG AZ ELSÅ‘ VILÃ•GHÃ•BORÃš
FRANCIA, A BRIT Ã‰S AZ OLASZ HAJÃ“HAD ELLEN, AMELYEKET MÃ‰G AZ AMERIKAI Ã‰S A JAPÃ•N EGYSÃ‰GEK IS
TÃ•MOGATTÃ•K. EZ AZ EGYESÃœLT ANTANT FLOTTA SEM VOLT KÃ‰PES LEGYÅ‘ZNI, TÃ‰RDRE KÃ‰NYSZERÃ•TENI
VESZTESGÃ‰GEIK PEDIG SOKSZOROSAN MEGHALADTÃ•K A CS. Ã‰S KIR. HADITNEGERÃ‰SZETÃ‰T.

FelhasznÃ¡lt irodalom: Dr. CsonkarÃ©ti KÃ¡roly elÅ‘szava Greguss GyÃ¶rgy cs. Ã©s kir. haditengerÃ©szeti aprÃ³d "UtazÃ¡s
Keleten Å‘felsÃ©ge "ZrÃ-nyi" korvettjÃ©n 1881" c. naplÃ³ja kiadÃ¡sÃ¡hoz (Optimum KiadÃ³ Bp. 1988).
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