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There are no translations availableKi volt a Horthy MiklÃ³s? Egyesek az egekig magasztaltÃ¡k Ã©s magasztaljÃ¡k, mÃ¡sok
sÃ¡rral dobÃ¡ltÃ¡k Ã©s dobÃ¡ljÃ¡k. Egy valamit azonban mindenkinek el kell ismerni; hazÃ¡nk legkitÅ±nÅ‘bb tengerÃ©sze volt. E
viszont Ã©rdemes emlÃ©keznÃ¼nk! Az Å‘ emlÃ©kÃ©nek szentelem ezt az Ã-rÃ¡st, amelyben a tengerÃ©sz pÃ¡lyafutÃ¡sÃ¡t kÃ¶
vÃ©gig.

GyermekkortÃ³l a gimnÃ¡zium vÃ©gÃ©ig

Horthy MiklÃ³s 1868, jÃºlius 18- Ã¡n szÃ¼letett Kenderesen. Ã‰desapja, nagybÃ¡nyai Horthy IstvÃ¡n minden vonatkozÃ¡sban a
magyar kÃ¶zÃ©pnemessÃ©g kÃ©pviselÅ‘je. Ã‰desanyja, dÃ©vavÃ¡nyai Halasy Paula a magyar nagyasszony tÃ-pusnak a
megtestesÃ-tÅ‘je.

Nyolc testvÃ©re volt hat fiÃº Ã©s kÃ©t lÃ¡ny. Å‘ a csalÃ¡d Ã¶tÃ¶dik gyermeke volt. 6 Ã©ves korÃ¡tÃ³l a helyi iskolÃ¡ban tanult kÃ
8 Ã©vesen szakadt el a szÃ¼lÅ‘i hÃ¡ztÃ³l, amikor a Debreceni reformÃ¡tus KollÃ©gium diÃ¡kja lett, majd 10 Ã©ves korÃ¡tÃ³l
gimnÃ¡ziumi tanulmÃ¡nyait Sopronban vÃ©gezte.

A korban harmadik fiÃº testvÃ©re, BÃ©la tengerÃ©sz nÃ¶vendÃ©k volt a fiumei akadÃ©miÃ¡n. Tizennyolc Ã©ves korÃ¡ban
szerencsÃ©tlen baleset Ã¡ldozata lett, egy gyakorlat sÃ©rÃ¼lÃ©sÃ©be halt bele. A szÃ¼lÅ‘k alig hevertÃ©k ki a szÃ¶rnyÅ±
fÃ¡jdalmat, amikor a tizenkÃ©t Ã©ves MiklÃ³s azzal a vÃ¡ratlan kÃ©rÃ©ssel Ã¡llt elÅ‘, hogy halott bÃ¡tyja helyÃ©be lÃ©pve, be a
a tengerÃ©szetbe. DacÃ¡ra annak, hogy a mindenkihez szigorÃº apa felÃ©je nÃ©ha engedÃ©keny, a vÃ¡lasz elutasÃ-tÃ³ volt. A
szÃ¼lÅ‘k kemÃ©nyen Ã¡llÃ¡st foglaltak a gyerek kÃ-vÃ¡nsÃ¡ga ellen. Ã•m a kis MiklÃ³s nem engedett. Ãšjra Ã©s Ãºjra elÅ‘Ã¡llt k

Makacs kitartÃ¡sa vÃ©gÃ¼l gyÅ‘zelmet aratott. SzÃ¼lei beleegyezÃ©sÃ©vel elkÃ¼ldte felvÃ©teli kÃ©rvÃ©nyÃ©t, amely nagy f
okoz a tengerÃ©szeti hatÃ³sÃ¡goknÃ¡l. Maga Ferenc JÃ³zsef is felfigyelt az Ã¼gyre. Horthy 14 Ã©vesen bekerÃ¼lt a
FiÃºmÃ©bÃ³l Valoska felÃ© vezetÅ‘ Ãºt mellett Ã©pÃ¼lt csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi TengerÃ©szeti AkadÃ©mia hallgatÃ³i kÃ¶zÃ©.
falain a kÃ¶vetkezÅ‘ felirat volt olvashatÃ³: â€œA KÃ–TELESSÃ‰G AZ Ã‰LETNÃ‰L IS FONTOSABBâ€• Ez a jelmondat elkÃ
vÃ©gÃ©ig.
A Fiumei TenderÃ©szeti AkadÃ©miÃ¡n

Az intÃ©zetben vasfegyelem uralkodott, a legkisebb mulasztÃ¡st is ugyanazzal a kÃ¶nyÃ¶rtelen szigorral bÃ¼ntettÃ©k, mint a
szÃ¡razfÃ¶ldi katonai nevelÅ‘ intÃ©zetekben, amelyet a csÃ¡szÃ¡r honosÃ-tott meg szemÃ©lyes pÃ©ldamutatÃ¡ssal is erÅ‘sÃ-tv
A Monarchia fegyveres erÅ‘inÃ©l a fegyelem a csÃ¡szÃ¡r kÃ¶vetkezÅ‘ meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡ra Ã©pÃ¼lt fel:
-a feladatok teljesÃ-tÃ©se kÃ¶telessÃ©g-azok tÃºlteljesÃ-tÃ©se dicsÃ©retet,-a nem teljesÃ-tÃ©se bÃ¼ntetÃ©st Ã©rdemel
Amikor az ifjÃº Horthy MiklÃ³s 1882-ben belÃ©pett a fiumei tengerÃ©szeti akadÃ©miÃ¡ra, akkor nem csak az osztrÃ¡k-magyar,
de mÃ¡s tengerÃ©szeteknÃ©l is vitorlÃ¡sokon kÃ©peztÃ©k ki a nÃ¶vendÃ©keket. A vitorlÃ¡sok romantikÃ¡ja hatott az ifjÃºra,
rajongÃ³ja lett a vitorlÃ¡s hajÃ³knak, vitorlÃ¡s sportnak, amelyet kÃ©sÅ‘bb lelkes odaadÃ¡ssal Ã©s eredmÃ©nyesen Å±zÃ¶tt.

A tengerÃ©szeti akadÃ©miÃ¡n mÃ¡r az elsÅ‘ Ã©vfolyamban is sokkal inkÃ¡bb a gyakorlati kikÃ©pzÃ©s Ã©rdekelte, mint az elmÃ
ÃšszÃ¡s, evezÃ©s, lÃ¶vÃ©szet a voltak legkedvesebb tantÃ¡rgyai. Valamennyiben, kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l kitÅ±nt. A tisztÃ¡n elmÃ©
tÃ¡rgyakat mÃ¡r kevÃ©sbÃ© kedvelte, Ã©ppen csak annyit foglalkozott velÃ¼k, mint amennyi az ismeretek kellÅ‘ megalapozÃ¡s
Ã©s az elÅ‘menetel szempontjÃ¡bÃ³l szÃ¼ksÃ©ges volt.

Az elÅ‘zÃ©keny, vidÃ¡m egyÃ©nisÃ©gnek szinte csak barÃ¡tai voltak, ellensÃ©ge alig akadt. Viszont ettÅ‘l fÃ¼ggetlenÃ¼l korÃ
sincs hÃ-jÃ¡n a komolysÃ¡gnak, vagy Ã©ppen a hatÃ¡rozottsÃ¡gnak, amely a haditengerÃ©szeti pÃ¡lyÃ¡n nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen.
mÃ¡r akadÃ©mikus korÃ¡ban a nyÃ¡ri behajÃ³zÃ¡sokon bebizonyosodott, mert a legnagyobb Ã¶rÃ¶mmel Ã©s a legteljesebb
odaadÃ¡ssal vÃ©gezte a vasfegyelmet kÃ¶vetelÅ‘ nehÃ©z szolgÃ¡latot, amellyel a nÃ¶vendÃ©kek Ã-zelÃ-tÅ‘t kaptak a kÃ©sÅ‘b
Ã©letÃ¼kbÅ‘l. KÃ¶nnyedÃ©n teljesÃ-tett minden feladatot a legzordabb idÅ‘jÃ¡rÃ¡s mellett, a legerÅ‘sebb hullÃ¡mzÃ¡sban vadul
tÃ¡ncolÃ³ hajÃ³ sem tudta kedvÃ©t szegni. Ha szakadÃ³ esÅ‘ben kellett nÃ©gyÃ³rÃ¡s fedÃ©lzeti Å‘rsÃ©get Ã¡llnia, ha a hullÃ¡mz
tengeren neki kellett vasÃ¡rnap este csÃ³nakkal a hajÃ³ra hozni a szÃ¡razfÃ¶ldre szabadsÃ¡golt legÃ©nysÃ©get, amikor nem is
csak egy meglehetÅ‘sen "becsÃ-pett" matrÃ³z veszÃ©lytelen berakÃ¡sÃ¡Ã©rt volt felelÅ‘s, hanem a fegyelem betartÃ¡sÃ¡Ã©rt is
mindig nyugodtan, nÃ©ha mosolyogva vÃ©gzte munkÃ¡jÃ¡t.
Boldog bÃ©keidÅ‘k

SzolgÃ¡lata elsÅ‘ Ã©veiben mind mÃ¡sod, majd elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº tengerÃ©sz hadaprÃ³d korÃ¡ban, a mindenkori "felszerelt" hajÃ
egyes hajÃ³in volt beosztva. Az 1800- as Ã©vek utolsÃ³ Ã©vtizedeiben a csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi haditengerÃ©szetnÃ©l az volt a
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szokÃ¡s, hogy a nyÃ¡ri hÃ³napokban, mÃ¡justÃ³l szeptemberig az Ãºgynevezett "Sommer-Eskadre" (a Monarchia modern
egysÃ©geibÅ‘l alakult) volt felszerelve. A tÃ©li hÃ³napokban pedig a "Winter- Eskadre" (rÃ©gi vitorlÃ¡sokbÃ³l Ã¡llt). Az elÅ‘bbiek
a tisztek Ã©s a legÃ©nysÃ©g a legmodernebb technika hasznÃ¡latÃ¡val, mÃ©g vitorlÃ¡sokon a lassan, lassan letÅ±nÅ‘, de a
tengerÃ©sz kikÃ©pzÃ©s elsajÃ¡tÃ-tÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l, nagy fontossÃ¡gÃº vitorlÃ¡s szolgÃ¡lattal ismerkedett.

HadaprÃ³d korÃ¡ban a hÃ¡rom Ã©v alatt, kilenc kÃ¼lÃ¶nfÃ©le hajÃ³ra hajÃ³zott be, amelyeken kÃ¼lfÃ¶ldi utakra is sor kerÃ¼lt.
1988 nyarÃ¡n a barcelonai vilÃ¡gkiÃ¡llÃ-tÃ¡s alkalmÃ¡bÃ³l egy csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi hajÃ³raj lÃ¡togatta meg SpanyolorszÃ¡got.
hajÃ³raj a "Tegethoff" nagy pÃ¡ncÃ©losbÃ³l - mint vezÃ©rhajÃ³bÃ³l - a Kaiser Max, a Prinz Eugen Ã©s a Don Juan d'Austria (a
formÃ¡juk miatt vasalÃ³knak csÃºfolt) kisebb pÃ¡ncÃ©losokbÃ³l tevÅ‘dÃ¶tt Ã¶ssze. Ez utÃ³bbin szolgÃ¡lt Horthy MiklÃ³st.Â Don
Juan d'Austria pÃ¡ncÃ©los fregatt
ErrÅ‘l az ÃºtrÃ³l szÃ¡rmazik az alÃ¡bbi anekdota, amely kÃ¶zismert volt a csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi haditengerÃ©szetnÃ©l:

BarcelonÃ¡ban az admirÃ¡lis megengedte, hogy bizonyos idÅ‘ben spanyol vendÃ©gek is meglÃ¡togathassÃ¡k a hadihajÃ³kat. A
fiatal kadÃ©tnak is akadtak ismerÅ‘sei, akik kÃ¶zÃ¼l egy fiatal lÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen nagy Ã©rdeklÅ‘dÃ©st tanÃºsÃ-tva a hajÃ³ i
tovÃ¡bb maradt a fedÃ©lzeten, mint azt a szigorÃº hajÃ³rend lehetÅ‘vÃ© tette. Ennek eredmÃ©nykÃ©ppen a fiatal vendÃ©glÃ¡tÃ
mÃ¡snapi parancsnoki kihallgatÃ¡son 14 napi hajÃ³fogsÃ¡got kÃ¶nyvelhetett el a szÃ¡mlÃ¡jÃ¡ra. Barcelona azonban sokkal
szebb Ã©s csÃ¡bÃ-tÃ³bb annÃ¡l, semhogy a hajÃ³rÃ³l lehessen csak csodÃ¡lni, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen nem ilyen fiatalon. BajtÃ¡rsaival
megtÃ¡rgyalva az engedÃ©ly kijÃ¡tszÃ¡sÃ¡t a bezÃ¡rt kadÃ©t este, egy bÃ©relt csÃ³nakkal utÃ¡na szÃ¶kÃ¶tt a tÃ¡rsasÃ¡gnak.
SzerencsÃ©sen partot Ã©rt civil ruhÃ¡jÃ¡ban Ã©s tÃ¶kÃ©letes biztonsÃ¡gban Ã©rezve magÃ¡t, elindult tÃ¡rsai utÃ¡n Barcelona
A civil ruha keltette biztosnak hitt inkognitÃ³ egy pillanat alatt vÃ¡lt semmivÃ©, amikor egyszer csak szembe talÃ¡lta magÃ¡t
tulajdon hajÃ³parancsnokÃ¡val, Vostri sorhajÃ³kapitÃ¡nnyal. A helyzetet mentendÅ‘ azonnal sarkon fordult Ã©s mellÃ©kutcÃ¡kon
Ã¡t, rohant vissza a kikÃ¶tÅ‘be, ahovÃ¡ tudomÃ¡sa szerint a parancsnoki csÃ³nak volt rendelve. SzerencsÃ©je volt, megtalÃ¡lta
a vÃ¡rakozÃ³ csÃ³nakot, annak legÃ©nysÃ©ge elrejtette Å‘t Ã©s megindultak a horgonyon Ã¡llÃ³ hajÃ³ felÃ©, hÃ¡tul az Ã¼lÃ©se
parancsnokkal, elÅ‘l pedig a pad alatt a kiszÃ¶kÃ¶tt kadÃ©ttal. MegÃ©rkeztek a hajÃ³ oldalÃ¡hoz, ahol a menekÃ¼lÅ‘t az
evezÅ‘sÃ¶k a hajÃ³ oldalÃ¡n lÃ©vÅ‘ Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡son Ã¡t betuszkoltÃ¡k a tÃ¼zÃ©r fedÃ©lzetre, amÃ-g a parancsnok felsÃ©tÃ¡
rÃ©szÃ©re leengedett hÃ¡gcsÃ³n. A fedÃ©lzetre Ã©rkezÅ‘ parancsnok elsÅ‘ szava az Å‘t fogadÃ³ Å‘rzÃ¡szlÃ³shoz a kÃ¶vetkezÅ
"Azonnal kÃ©retem a fedÃ©lzetre Horthy MiklÃ³s tengerÃ©sz kadÃ©tot. Az Å‘rzÃ¡szlÃ³s rÃ©mÃ¼letÃ©nÃ©l csak a csodÃ¡lkozÃ
nagyobb, amikor meglÃ¡tja, hogy kiszÃ¶kÃ¶tt bajtÃ¡rsa Ã©ppen az egyenruhÃ¡jÃ¡t kapkodja magÃ¡ra a szÃ¡llÃ¡shelyÃ©n. NÃ¡la
nagyobbat csak a hajÃ³parancsnok nÃ©zett, amikor egy perc mÃºlva Horthy MiklÃ³s az elÅ‘Ã-rÃ¡soknak megfelelÅ‘en
jelentkezett nÃ¡la. Nem is volt sok mondanivalÃ³ja rÃ©szÃ©re, csak ennyi:"Na jÃ³l van, menjen csak aludni. JÃ³ Ã©jszakÃ¡t."

Az Ã©vek mÃºltak. A tengerÃ©sz kadÃ©tbÃ³l sorhajÃ³ zÃ¡szlÃ³s, a sorhajÃ³kapitÃ¡nybÃ³l pedig tengernagy lett, amikor a pÃ³lai
hadikikÃ¶tÅ‘ parancsnokÃ¡nak az estÃ©lyÃ©n megint talÃ¡lkoztak, Ã©s az Ã¶regÃºr fÃ©lrehÃ-vta a fiatalabb tisztet, feltÃ©ve ne
kÃ©rdÃ©st:
- Mondja csak, ugye maga volt ott "akkor" BarcelonÃ¡ban?
- Akkor, tengernagy Ãºr, a Ramleh-on? Bevallom, Ã©n voltam.
- De hÃ¡t mifÃ©le Ãºton kerÃ¼lt Ã¶n vissza a hajÃ³ra, mire hivattam?
-Ã–n, tengernagy Ãºr volt szÃ-ves visszavinni a sajÃ¡t parancsnoki csÃ³nakjÃ¡n - felelt a sorhajÃ³zÃ¡szlÃ³s.

1889-ben tette le a tiszti vizsgÃ¡t, elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº hadaprÃ³ddÃ¡ lÃ©pve elÅ‘, fÃ©lÃ©vvel kÃ©sÅ‘bb mÃ¡r sorhajÃ³ zÃ¡szlÃ³s vol
fÅ‘hadnagyi rendfokozatnak felel meg. ElÅ‘lÃ©ptetÃ©se utÃ¡n TÃ¶rÃ¶korszÃ¡gban a konstantinÃ¡polyi Ã¡llomÃ¡shajÃ³ra kerÃ¼l
beosztott tisztkÃ©nt.

Ez a beosztÃ¡s tovÃ¡bb tÃ¡gÃ-totta lÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ©t tekintve, hogy a XIX. SzÃ¡zad vÃ©gÃ©n az EurÃ³pa "beteg emberÃ©nek" tart
TÃ¶rÃ¶korszÃ¡g fÅ‘vÃ¡rosa a diplomÃ¡cia boszorkÃ¡ny konyhÃ¡jakÃ©nt mÅ±kÃ¶dÃ¶tt. A nagykÃ¶veti szalonokban szakadatlanu
Ã©lÃ©nk, pezsgÅ‘ Ã©let folyt, amely egyarÃ¡nt alkalmas volt szerelmi kalandok kezdemÃ©nyezÃ©sÃ©re Ã©s az ilyenek leple a
fontos, kÃ©nyes politikai helyzetek kiaknÃ¡zÃ¡sÃ¡ra. MiutÃ¡n a fiatal tisztben meg volt az Ã¶sztÃ¶nÃ¶s Ã©rdeklÅ‘dÃ©s a lÃ©nye
irÃ¡nt, Ã©s Ã¡llandÃ³an nyitott szemmel jÃ¡rt, Ã¡t tudott lÃ¡tni a lepleken, lehÃ¡mozva a kÃ¶rÃ-tÃ©st fel tudta ismerni a tÃ¶rtÃ©nÃ
igazi okait.

Nyolc hÃ³napos konstanttinÃ¡polyi tartÃ³zkodÃ¡sa utÃ¡n 1892 Å‘szÃ©n a Saida nevÅ± korvettre osztottÃ¡k be, amely mÃ¡sfÃ©l
Ã©vig tartÃ³ tengerentÃºli Ãºtra indult. Az akadÃ©miÃ¡rÃ³l kikerÃ¼lt legfiatalabb mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº kadÃ©tokkal. A Saida Ãºtja a
Szuezi csatornÃ¡n Ã©s a VÃ¶rÃ¶s tengeren Ã¡t Ceylon szigetÃ©re, majd IndiÃ¡ba, Bombaybe, KalkuttÃ¡ba, ezek utÃ¡n
SzingapÃºrba, Bankokba, a BorneÃ³ Ã©s a JÃ¡va szigeteken Ã¡t AusztrÃ¡liÃ¡ba vezetett. Itt hÃ¡rom kikÃ¶tÅ‘t lÃ¡togatott meg.
Innen ÃšjzÃ©land, Ãšj KaledÃ³nia, az Ãšj HebridÃ¡k Ã©s a Salamon szigetek sokasÃ¡ga kÃ¶vetkezett, majd a hajÃ³ megfordult
SzingapÃºr Ã©rintÃ©sÃ©vel az Indiai Ã³ceÃ¡non Ã©s a VÃ¶rÃ¶s, majd a FÃ¶ldkÃ¶zi tengeren Ã¡t bejutva az AdriÃ¡ra tÃ©rt
haza.Â S.M.S. Saida gÅ‘z korvett, melynek fedÃ©lzetÃ©n Hotrthy MiklÃ³s vilÃ¡gkÃ¶rÃ¼li utazÃ¡sban vett rÃ©szt 1892-ben.

A vilÃ¡gkÃ¶rÃ¼li Ãºt utÃ¡n a TengerÃ©szeti MÅ±szaki BizottsÃ¡g fÅ‘nÃ¶ke, Hermann von Spaun altengernagy mellÃ© neveztÃ©
A bizottsÃ¡g feladata az volt, hogy figyelje Ã©s Ã©rtÃ©kelje a technika fejlÅ‘dÃ©sÃ©t a haditengerÃ©szet sajÃ¡tossÃ¡gainak figy
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vÃ©telÃ©vel.

1896 ban a Schinau gyÃ¡rban Ã©pÃ-tett Magnet torpedÃ³naszÃ¡d Ã¡tvÃ©telÃ©ben Ã©s haza hozatalÃ©ban vett rÃ©szt. A hajÃ
Keleti tengerrÅ‘l, EurÃ³pa megkerÃ¼lÃ©sÃ©vel hajÃ³zott PÃ³lÃ¡ba minden emlÃ-tÃ©sre mÃ©ltÃ³ esemÃ©ny nÃ©lkÃ¼l.
1896-ben torpedÃ³tiszti tanfolyamra vezÃ©nyeltÃ©k, ezzel egy olyan csapatba kerÃ¼lt, amelyet ebben a korban, mint a
haditengerÃ©szet huszÃ¡rsÃ¡gÃ¡t emlegettek.

A torpedÃ³ akkor mÃ©g arÃ¡nylag Ãºj fegyvernem volt, hiszen azt az 1870- es Ã©vekben talÃ¡lta fel a magyar szÃ¡rmazÃ¡sÃº
Luppis JÃ¡nos. A szolgÃ¡lat a kicsi, minden kÃ©nyelmet nÃ©lkÃ¼lÃ¶zÅ‘ torpedÃ³vetÅ‘ naszÃ¡dokon nagyon kemÃ©ny volt,
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº tÃ-puson, ahol pÃ©ldÃ¡ul menet kÃ¶zben a kormÃ¡nyos a tiszti Ã©tkezÅ‘ asztalÃ¡n Ã¡llt Ã©
kÃ¶zepes hullÃ¡mverÃ©snÃ©l is nyakig elÃ¡zott. TÃ©li viharok idejÃ©n rendkÃ-vÃ¼li fizikai megprÃ³bÃ¡ltatÃ¡st jelentett a szolgÃ
Ãºgy a tiszteknek, mint a legÃ©nysÃ©gnek ezeken a veszettÃ¼l szÃ¡guldÃ³ Ã©s a hullÃ¡mok tetejÃ©n ugrÃ¡lÃ³ hajÃ³kon. Csak
olyanok kerÃ¼lhetnek ehhez a fegyvernemhez, akik rendelkeznek az Ãºgynevezett "KommandobrÃ¼cken-Nerven-el",
azaz a parancsnoki hÃ-di idegekkel. Ugyanis kÃ©tszeresen fontos a jÃ³ idegrendszer a nagy sebessÃ©ggel mozgÃ³ kis
hajÃ³kon, mert a torpedÃ³naszÃ¡dok harci rendeltetÃ©se az volt, hogy a csatahajÃ³kat, cirkÃ¡lÃ³kat a lehetÅ‘ legjobban
megkÃ¶zelÃ-tve lÅ‘jÃ©k ki halÃ¡los fegyverÃ¼ket, a torpedÃ³t, mikÃ¶zben az elÅ‘bbiek az Ã¶sszes lÃ©tezÅ‘ fegyverÃ¼kbÅ‘l
tÃ¼zeltek rÃ¡juk. Mindehhez nem volt elÃ©g csak tengerÃ©sznek lenni. A hajÃ³t szinte a sajÃ¡t testÃ©nek Ã©rzÅ‘, Ã©s azt Ã-gy
irÃ¡nyÃ-tÃ³, manÅ‘verezÅ‘ kÃ©pessÃ©g kellett, tÃ¶kÃ©letesen kezelve a kormÃ¡nyokat Ã©s a gÃ©peket.
A torpedÃ³tiszti tanfolyam elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n 1897, mÃ¡jus 1-Ã©n II. osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³ hadnaggyÃ¡ neveztÃ©k ki.

1898 nyarÃ¡n AngliÃ¡ba vezÃ©nyeltÃ©k, ahol a Yarrov mÅ±veknÃ©l Ã©pÃ¼lt a Boa Ã©s a Cobra nevÅ± torpedÃ³naszÃ¡d
hazahozatalÃ¡ban vett rÃ©szt, mint a Boa elsÅ‘ tisztje. A kÃ©t torpedÃ³naszÃ¡d prÃ³baÃºtjÃ¡n a Boa kondenzÃ¡tor csÃ¶vei
csÃ¶pÃ¶gni kezdenek, ebbÅ‘l kiderÃ¼lt, hogy konstrukciÃ³s hiba miatt mindkÃ©t hajÃ³n ezeket ki kell cserÃ©lni. Ã•gy mÃ©g
nÃ©hÃ¡ny kellemes hetet tÃ¶ltÃ¶ttek AngliÃ¡ban. Ez volt az elsÅ‘ zavarÃ³ kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny. A mÃ¡sodik pedig az, hogy a vÃ©gle
kifutÃ¡s utÃ¡n a Boa parancsnoka megbetegedett Ã©s Horthynak kellett Ã¡tvennie a hajÃ³ parancsnoksÃ¡gÃ¡t. Ã•gy aztÃ¡n Å‘
vezette haza a naszÃ¡dot az Atlanti Ã³ceÃ¡non, FÃ¶ldkÃ¶zi tengeren Ã¡t PÃ³lÃ¡ba. Igen zord idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek
kÃ¶zÃ¶tt, sÃ©rtetlenÃ¼l Ã©rkeztek meg.

Horthy sorhajÃ³zÃ¡szlÃ³st hazatÃ©rte utÃ¡n Ã¡tvezÃ©nyeltÃ©k a pÃ³lai tengerÃ©szkaszÃ¡rnyÃ¡ba kikÃ©pzÅ‘nek. 1899 tavaszÃ
Artemisia kikÃ©pzÅ‘ vitorlÃ¡s parancsnokÃ¡vÃ¡ neveztÃ©k ki.
1901 nyarÃ¡n megnÅ‘sÃ¼lt, felesÃ©gÃ¼l vette jÃ³szÃ¡shelyi Purgly MagdolnÃ¡t.

1905-ben, az akkori teljesen Ãºj Sankt Georg pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³ra kerÃ¼lt torpedÃ³ tiszti beosztÃ¡sban, Ã©s mint ilyennek, az
Å‘ feladata volt a hajÃ³legÃ©nysÃ©g tengerÃ©szeti szakmai kÃ©pzÃ©se, azaz a hajÃ³ csÃ³nakjainak kezelÃ©se, evezÃ©s, vito

Ebben az idÅ‘ben kÃ¼lpolitikai bonyodalmak kÃ¶vetkeztÃ©ben nemzetkÃ¶zi csapatoknak kellett megszÃ¡llniuk a Mytilene Ã©s
a Lemnos szigeteket az Ã‰gei tengeren. Egy osztrÃ¡k-magyar hajÃ³raj is elindul a kÃ©t sziget felÃ©. A hajÃ³raj vezÃ©rhajÃ³ja a
Sankt Georg cirkÃ¡lÃ³, amelynek parancsnoka Ripper admirÃ¡lis volt, aki egyben a nemzetkÃ¶zi hajÃ³osztagok
fÅ‘parancsnoka is. A Mytilene szigetre kitelepÃ¼lt nemzetkÃ¶zi tengerÃ©sz legÃ©nysÃ©g parancsnoka pedig Horthy MiklÃ³s
volt.

A kÃ¼ldetÃ©s befejezÃ©se utÃ¡n elvÃ©gzett egy felsÅ‘szintÅ± tÃ¼zÃ©rsÃ©gi tanfolyamot, majd a haditengerÃ©szeti parancsn
jachtjÃ¡nak a LacromÃ¡nak az elsÅ‘ tisztje lett.

Itt grÃ³f Montecucculi tengernaggyal kerÃ¼lt kÃ¶zelebbi kapcsolatba, akit kÃ¶zismert szigorÃºsÃ¡ga miatt vas-grÃ³fnak is
hÃ-vtak. KivÃ¡lÃ³ Ã©s kitartÃ³ haditengerÃ©sz parancsnok, aki a magyar Ã©s osztrÃ¡k parlamenti tiltakozÃ¡sok ellenÃ©re elÃ©r
hogy a monarchia nÃ©gy Ãºj csatahajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t szavazza meg. (Ezek a Viribus Unitis, a Tegethoff, a Prinz Eugen Ã©s a
Szent IstvÃ¡n.) A vasgrÃ³f felismerte Horthy kivÃ¡lÃ³ tulajdonsÃ¡gait Ã©s megkedvelte Å‘t. RÃ¶videsen kinevezte a
KonstantinÃ¡polyban Ã¡llomÃ¡sozÃ³ Taurus parancsnokÃ¡vÃ¡. Ez a beosztÃ¡s egy Ã©vig tartott.

1908-ban az Å‘ parancsnoksÃ¡ga idejÃ©n jÃ¡tszÃ³dnak le TÃ¶rÃ¶korszÃ¡g tÃ¶rtÃ©netÃ©ben azok a politikai esemÃ©nyek, ame
elÅ‘idÃ©zik a kÃ©sÅ‘bbi birodalmi esemÃ©nyeket, azaz Bosznia-Hercegovina bekebelezÃ©sÃ©t az osztrÃ¡k-magyar birodalom
Horthy a veszedelmes Ã©s kÃ©nyes politikai helyzetekben jÃ³zan Ã-tÃ©letÅ±, a dolgok mÃ©lyÃ©re lÃ¡tÃ³, mÃ©rsÃ©kelt, de sz
esetÃ©n azonnal tettre kÃ©sz katonÃ¡nak bizonyult. Nem csak kitÅ±nÅ‘ tengerÃ©sztiszt Ã©s hajÃ³parancsnok, de Ã©les eszÅ±
finom szimatÃº politikus Ã©s diplomata is volt. JelentÃ©sei nagy feltÅ±nÃ©st keltettek BÃ©csben, a hadÃ¼gyminisztÃ©rium
haditengerÃ©szeti osztÃ¡lyÃ¡n, olyannyira, hogy azokat kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l eljuttattÃ¡k a csÃ¡szÃ¡r katonai irodÃ¡jÃ¡hoz, ahonna
egyenesen I. Ferenc JÃ³zsef kezÃ©be kerÃ¼ltek. Az uralkodÃ³ nem csak felfigyelt Horthyra, de meg is jegyezte magÃ¡nak,
mÃ©ltÃ¡nyolva tehetsÃ©gÃ©t. A kÃ©sÅ‘bbiek sorÃ¡n ennek kÃ¶szÃ¶nhette szÃ¡rnysegÃ©di kinevezÃ©sÃ©t.

A Tauruson betÃ¶ltÃ¶tt parancsnoki beosztÃ¡sa 1909 augusztusÃ¡ban lejÃ¡rt. UtÃ¡na nÃ©hÃ¡ny hÃ³napos szolgÃ¡lat
kÃ¶vetkezett a Kaiser Karl VI. pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³n, amely utÃ¡n BÃ©csben Ã©s Å‘ lett I. Ferenc JÃ³zsef szÃ¡rnysegÃ©de. Az
kirÃ¡ly a "vilÃ¡g elsÅ‘ gavallÃ©rja", a kÃ©rlelhetetlen kÃ¶telessÃ©gteljesÃ-tÃ©s, a puritÃ¡n gondolkodÃ¡s megtestesÃ-tÅ‘je. Ezer
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gondja Ã©s munkÃ¡ja mellett figyelme a legcsekÃ©lyebb dologra is kiterjedt. Nem volt kÃ¶nnyÅ± dolog mellette szolgÃ¡lni. A
legkisebb hiba esetÃ©n is azonnal "intÃ©zkedett", de ilyen intÃ©zkedÃ©sre Horthy esetÃ©ben soha nem kerÃ¼lt sor. Pedig nem
volt kÃ¶nnyÅ± a helyzete a tengerÃ©sz szÃ¡rnysegÃ©dnek, mÃ¡r csak azÃ©rt sem, mert a kÃ©k haditengerÃ©sz egyenruha ritk
valami az uralkodÃ³ kÃ¶rnyezetÃ©ben, Ã©s mert Ferenc JÃ³zsefnek egyÃ¡ltalÃ¡n nem szÃ-vÃ¼gye a haditengerÃ©szet.

Horthy MiklÃ³s minden tekintetben megfelelt a vele szemben tÃ¡masztott kÃ¶vetelmÃ©nyeknek, Ãºgy az uralkodÃ³val valÃ³
Ã©rintkezÃ©sben, mint az udvari esemÃ©nyek idejÃ©n. RÃ¶vid idÅ‘ eltelte utÃ¡n mÃ¡r nem volt titok az udvarnÃ¡l, hogy a csÃ¡s
nagyon kedvelte Horthy MiklÃ³st, amit mi sem bizonyÃ-tott jobban, mint hogy a hivatalos nÃ©gy Ã©v letelte utÃ¡n Å‘ mÃ©g egy
fÃ©l Ã©vig a csÃ¡szÃ¡r mellett maradt, annak kifejezett utasÃ-tÃ¡sÃ¡ra. KÃ¶zben 1914 januÃ¡r 20-Ã¡n Horthyt sorhajÃ³ kapitÃ¡nn
neveztÃ©k ki.

Ekkor mÃ©g EurÃ³pÃ¡ban lÃ¡tszÃ³lag boldog bÃ©keidÅ‘k honoltak. Ezt tÃ¶rtÃ©k meg, mint egy villÃ¡mcsapÃ¡s a szarajevÃ³i
lÃ¶vÃ©sek, amelyek megÃ¶ltÃ©k a trÃ³nÃ¶rÃ¶kÃ¶s pÃ¡rt. Ezek lÃ¶vÃ©sek elÅ‘bb lÃ¡ngba borÃ-tottÃ¡k EurÃ³pÃ¡t, majd az egÃ
vilÃ¡got. Melynek hatÃ¡sai a mai napig is Ã©rezhetÅ‘k.
A hÃ¡borÃº

A hÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se utÃ¡n Horthyt a Habsburg csatahajÃ³ parancsnokÃ¡vÃ¡ nevezik ki. A hajÃ³ tÃ©tlensÃ©gre volt kÃ¡rhoztat
Ã¡llomÃ¡s helyÃ©n, amit parancsnoka nehezen viselt el.
1915. januÃ¡r 10-Ã©n Ã¡llÃ-tottÃ¡k szolgÃ¡latba a Novara gyorscirkÃ¡lÃ³t, amelynek parancsnokÃ¡nak Å‘t neveztÃ©k ki. A
parancsok vÃ¡lasztÃ¡sÃ¡rÃ³l fenn maradt tÃ¶rtÃ©net szerint egy vacsora alkalmÃ¡val Anton Haus tengernagy Ã-gy szÃ³lt
tÃ¶rzsÃ©hez: â€œHorthy rÃ¡termett, Ã¼gyes Ã©s alkalmas tiszt Ã©s mindig szerencsÃ©s; adjuk hÃ¡t neki a NovarÃ¡t.â€•

A hÃ¡borÃº mÃ¡r egy Ã©ve tartott. Az antant a DardanellÃ¡kat ostromolta, nehÃ©z helyzetbe hozta TÃ¶rÃ¶korszÃ¡got. A nÃ©me
vezetÃ©s PÃ³lÃ¡ba kÃ¼ldÃ¶tt 3 UB tÃ-pusÃº tengeralattjÃ¡rÃ³t vasÃºton. Ezekkel az egysÃ©gekkel prÃ³bÃ¡lta meglepni az anta
erÅ‘ket Ã©s megsegÃ-teni a tÃ¶rÃ¶kÃ¶ket. A tengeralattjÃ¡rÃ³k hatÃ³sugara nem tette lehetÅ‘vÃ©, hogy a TÃ¶rÃ¶korszÃ¡gig ve
utat sajÃ¡t erejÃ¼kbÅ‘l tegyÃ©k meg. A nÃ©met hadvezetÃ©s kÃ©rÃ©sÃ©re a cs. Ã©s kir. flotta egysÃ©gei vontattÃ¡k el kb. fÃ
Ã¶sszerakott tengeralattjÃ¡rÃ³k kÃ¶zÃ¼l elsÅ‘kÃ©nt UB 8 futott ki a Novara vontatÃ¡sÃ¡ban 1915. mÃ¡jus 4-Ã©n. A gyorscirkÃ¡l
kÃ©mÃ©nyei kÃ¶zÃ© Horthy parancsÃ¡ra vitorlavÃ¡sznat feszÃ-tettek Ã©s fÃ¶lÃ© sodronybÃ³l kÃ©mÃ©nyt kÃ©szÃ-tettek, Ã-g
hajÃ³t, hogy messzirÅ‘l tehergÅ‘zÃ¶s sziluettjÃ©t mutassa. RÃ¶vid Ãºt utÃ¡n egy nÃ©met matrÃ³z beleesett a vÃ-zbe Ã©s eltÅ±n
majd a tengeralattjÃ¡rÃ³rÃ³l hibÃ¡t jelentettek, Ã-gy visszafordultak. MÃ¡jus 4-Ã©n Ãºjra kifutottak. Az Ãºt sorÃ¡n minden
problÃ©ma nÃ©lkÃ¼l Ã¡thaladtak az OrtantÃ³i-szoroson. 6-Ã¡n 8 Ã³ra utÃ¡n francia rombolÃ³raj kÃ¶zeledett felÃ©jÃ¼k. Az UB 8
kÃ¶teleit eloldottÃ¡k Ã©s az lemerÃ¼lve tovÃ¡bb indult. A gyorscirkÃ¡lÃ³ Ã¡lcÃ¡zÃ¡sÃ¡t eltÃ¼ntettÃ©k, Ã©s teljes gÅ‘zzel megind
hazafelÃ©. A franciÃ¡k riadÃ³ztattÃ¡k cirkÃ¡lÃ³ikat, hogy a szorosban vÃ¡gjÃ¡k el a Novara ÃºtjÃ¡t. Horthy azonban jÃ³l szÃ¡molt
cirkÃ¡lÃ³k nem voltak gÅ‘zkÃ©szek Ã©s mielÅ‘tt elvÃ¡ghattÃ¡k volna a hazafelÃ© vezetÅ‘ utat betÃ¶rt az AdriÃ¡ra Ã©s 7-Ã©n ho
vetett PÃ³lÃ¡ban.Â Az S. M. S. Novara

1915 mÃ¡jus 23-Ã¡n OlaszorszÃ¡g hadat Ã¼zent a MonarchiÃ¡nak. Aznap este a flotta hatalmas tÃ¡madÃ¡st hajtott vÃ©gre az
olasz partok ellen. A NovarÃ¡nak a ScharfschÃ¼tze rombolÃ³ Ã©s 4 torpedÃ³naszÃ¡d kÃ-sÃ©retÃ©ben Porto Corsinit kellet lÅ‘n
A keskeny csatorna partjÃ¡n telepÃ-tett laktanyÃ¡k elpusztÃ-tÃ¡sa miatt a rombolÃ³ farral elÅ‘re hatolt be a csatornÃ¡ba, Ã©s kÃ©
oldalra tÃ¼zelt. Ez alatt a Novara elÅ‘bb 2000, majd 1000 mÃ©terre is megkÃ¶zelÃ-tve a partot megkezdte a tÃ¼zelÃ©st a
tengerparti erÅ‘dÃ-tmÃ©nyek ellen. Ezzel tehermentesÃ-tette a szÅ±k csatornÃ¡ban, meglehetÅ‘sen korlÃ¡tozott kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny
kÃ¶zÃ¶tt harcolÃ³ rombolÃ³t. NovarÃ¡t talÃ¡latok Ã©rtÃ©k, von Persich sorhajÃ³hadnagy, torpedÃ³tiszt Ã¶t emberÃ©vel egyÃ¼t
Ã©letÃ©t vesztette, tÃ¶bben sÃºlyosan megsebesÃ¼ltek. Horthy ekkor cikkcakkban kezdte vezetni a NovarÃ¡t, Ã©s nem
tÃ¡gÃ-tott a part kÃ¶zelÃ©bÅ‘l, amÃ-g a rombolÃ³ ki nem jÃ¶tt a csatornÃ¡bÃ³l, feladatÃ¡nak befejezÃ©se utÃ¡n.

JÃºnius 17-Ã©n Kifutottak PÃ³lÃ¡bÃ³l a Novara Ã©s az Admiral Spaun gyorscirkÃ¡lÃ³k, a Wildfang, az Ulan, a ScharsschÃ¼tze,
az Uskoke rombolÃ³k, valamint nÃ©gy torpedÃ³naszÃ¡d kÃ-sÃ©retÃ©ben. ElÅ‘szÃ¶r a Trieszti-Ã¶blÃ¶t fÃ©sÃ¼ltÃ©k Ã¡t, majd
olasz partok felÃ© vettÃ©k az irÃ¡nyt. Rimini magassÃ¡gÃ¡ban talÃ¡lkoztak a Sankt Georg vezette csoporttal, melyet a
SzigetvÃ¡r cirkÃ¡lÃ³ Ã©s nÃ©gy torpedÃ³naszÃ¡d alkotott. A Sankt Georg a Rimini kikÃ¶tÅ‘csatornÃ¡t Ã©s annak hÃ-djÃ¡t lÅ‘tte,
SzigetvÃ¡r a Novara tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val Fano Ã©s Pesaro katonai cÃ©lpontjait vette tÅ±z alÃ¡. A Novara csoport visszatÃ©rÅ‘ben
szÃ©trombolta Tagliamento jelzÅ‘Ã¡llomÃ¡sÃ¡t, majd PÃ³la felÃ© indultak.

JÃºlius 27-Ã©n a Horthy MiklÃ³s sorhajÃ³kapitÃ¡ny vezette kÃ¶telÃ©k Ancona elÅ‘tt 20 mÃ©rfÃ¶ldre megÃ¡llt. A Novara kÃ©t
csÃ³nakot bocsÃ¡tott vÃ-zre bombÃ¡val Ã©s benzinnel megrakva az AnconÃ¡t bombÃ¡zÃ³ vÃ-zirepÃ¼lÅ‘gÃ©pek ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra. A
csÃ³nakok Å‘rzÃ©sÃ©re egy torpedÃ³naszÃ¡dot hagytak hÃ¡tra. A kÃ¶telÃ©k tovÃ¡bb indult Ancona felÃ©, ahol lÅ‘ttÃ©k a vasÃ
viaduktot Ã©s a raktÃ¡rakat. EzutÃ¡n tovÃ¡bb hajÃ³ztak Senigaglia felÃ© Ã©s hasonlÃ³ cÃ©lpontokat pusztÃ-tottak el. FanÃ³nÃ¡
talÃ¡lkoztak az Admiral Spaun csoportal Ã©s visszaindultak a csÃ³nakokhoz. A csÃ³nakok felvÃ©tele utÃ¡n PÃ³la felÃ© vettÃ©k
irÃ¡nyt, ahova minden kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb esemÃ©ny nÃ©lkÃ¼l megÃ©rkeztek.

1915 Å‘szÃ©n a kÃ¶zponti hatalmak dÃ¶ntÅ‘ offenzÃ-vÃ¡t indÃ-tottak Szerbia ellen, Anton Haus tengernagy a NovarÃ¡t a
CattarÃ³i Ã¶bÃ¶lbe vezÃ©nyelte. December 5-Ã©n, hajnali hÃ¡rom Ã³rakor a Novara nÃ©gy rombolÃ³ Ã©s hÃ¡rom torpedÃ³nas
kÃ-sÃ©retÃ©ben kifutott a CattarÃ³i Ã¶bÃ¶lbÅ‘l, hogy San Giovanni di Medua MontenegrÃ³ Ã©lelmezÃ©si Ã©s utÃ¡npÃ³tlÃ¡si ki
ahol a felderÃ-tÃ©s szerint tÃ¶bb teherhajÃ³ Ã¡ll lÅ‘szerrel Ã©s Ã©lelemmel megrakva- elpusztÃ-tsÃ¡k. Virradatkor Ã©rtÃ©k el a
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bejÃ¡ratÃ¡t, azonnal tÃ¼zet nyitottak, elÅ‘szÃ¶r szÃ©tlÅ‘ttÃ©k a parti Ã¼tegek kezelÅ‘inek a laktanyÃ¡jÃ¡t, Ã©s mire a tÃ¼zÃ©r
pÃ³tolni tudtÃ¡k az osztrÃ¡k-magyar hajÃ³k benyomultak a kikÃ¶tÅ‘be, mindent leromboltak, elsÃ¼llyesztettek nyolc
teherhajÃ³t Ã©s tizenegy mÃ¡sikat felgyÃºjtottak. A teljes utÃ¡npÃ³tlÃ¡s, amely a Szerb hadseregÃ© volt, elpusztult. SikerÃ¼lt
sÃºlyos csapÃ¡st mÃ©rni az ellensÃ©gre. MontenegrÃ³ ereje megtÃ¶rt, Ã©s 1916, januÃ¡r 13-Ã¡n bÃ©kÃ©t kÃ©rt.

1916. januÃ¡r 27-Ã©n a Horthy vezette Novara az Orjen Ã©s a Csepel rombolÃ³kkal kifutott, hogy zavarja az ellensÃ©g
hajÃ³forgalmÃ¡t. RÃ¶videsen a kÃ©t rombolÃ³ gÃ©phiba miatt visszafordult, Ã-gy a gyorscirkÃ¡lÃ³ egyedÃ¼l hajÃ³zott tovÃ¡bb.
Este 5 Ã³ra lÅ‘tt hÃ¡rom cirkÃ¡lÃ³ Ã©s tÃ¶bb rombolÃ³bÃ³l Ã¡llÃ³ ellensÃ©ges egysÃ©gekkel talÃ¡lkozott. A tÃºlerÅ‘ elÅ‘l visszafo
visszatÃ©rt bÃ¡zisÃ¡ra.

Az Antant, az egyre jobban Ã©lÃ©nkÃ¼lÅ‘ osztrÃ¡k-magyar-nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ tevÃ©kenysÃ©g miatt Ãºgy dÃ¶ntÃ¶tt, ho
elzÃ¡rja a meglehetÅ‘sen keskeny OtrantÃ³i szorost az Adria bejÃ¡ratÃ¡nÃ¡l. Ezt felfegyverzett halÃ¡szhajÃ³k vÃ©geztÃ©k,
amelyek acÃ©lsodrony hÃ¡lÃ³kat vontattak a vÃ-z alatt, amelyekre aknÃ¡k voltak erÅ‘sÃ-tve, azok a tengeralattjÃ¡rÃ³k, amelyek
beleakadtak a hÃ¡lÃ³ba, csak sÃºlyos sÃ©rÃ¼lÃ©sek Ã¡rÃ¡n tudtak kiszabadulni, vagy elpusztultak a szemÃ©lyzetÃ¼kkel
egyÃ¼tt. A felszÃ-nen rombolÃ³k biztosÃ-tottÃ¡k a halÃ¡szgÅ‘zÃ¶sÃ¶ket.

Horthy 1916. jÃºlius 8-Ã¡n este felderÃ-tÅ‘ Ãºtra indul az OtrantÃ³i-szorosba. Ott nÃ©gy felfegyverzett halÃ¡szgÅ‘zÃ¶ssel
talÃ¡lkozott, amelyeket rÃ¶vid tÅ±zharc utÃ¡n elsÃ¼llyesztett. MÃ¡snap a hazafelÃ© hajÃ³zÃ³ cirkÃ¡lÃ³t ellensÃ©ges egysÃ©gek
tÃ¡madtÃ¡k meg, Ã©s igyekeztek az ÃºtjÃ¡t elvÃ¡gni. A hajÃ³ sebessÃ©gi fÃ¶lÃ©nye Ã©s a segÃ-tsÃ©gÃ©re Ã©rkezÅ‘ csÃ³nak
azonban keresztÃ¼l hÃºzzÃ¡k az ellensÃ©g szÃ¡mÃ-tÃ¡sÃ¡t, Ã©s sikerÃ¼lt gond nÃ©lkÃ¼l befutnia CattarÃ³ba. Az Ã©v folyam
cirkÃ¡lÃ³ tÃ¶bbszÃ¶r prÃ³bÃ¡lt hasonlÃ³ tÃ¡madÃ¡st vÃ©grehajtani, de lÃ¡tvÃ¡nyos sikereket nem Ã©rt el.

1916-vÃ©gÃ©n a hadi helyzet kivÃ¡lÃ³ volt, a szÃ¡razfÃ¶ldÃ¶n az olasz front kivÃ©telÃ©vel mindenhol ellensÃ©ges terÃ¼leteke
Ã¡lltak a birodalom katonÃ¡i, OroszorszÃ¡g lengyelek Ã¡ltal lakott rÃ©szei, az egÃ©sz Szerbia Ã©s MontenegrÃ³, Belgium, az
Ã©szak-keleti FranciaorszÃ¡g a kÃ¶zponti hatalmak birtokÃ¡ban volt. KivertÃ¼k a romÃ¡nokat ErdÃ©lybÅ‘l, Ã©s elfoglaltuk
RomÃ¡nia felÃ©t Bukaresttel egyÃ¼tt. VÃ¡rhatÃ³ volt, hogy RomÃ¡nia Ã©s OroszorszÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ©kÃ©t fog kÃ©rni. A tenge
csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi flotta szilÃ¡rdan tartotta nem csak a hazai partokat, de az utÃ¡npÃ³tlÃ¡sok szÃ¡mÃ¡ra nagyon fontos
montenegrÃ³i partokat is. BiztosÃ-tva volt a tengeralattjÃ¡rÃ³ink kijutÃ¡sa a FÃ¶ldkÃ¶zi tengerre, hadikikÃ¶tÅ‘inket nem
fenyegette veszedelem. PÃ³la, Szebenico, a CattarÃ³i Ã¶bÃ¶l a flotta szilÃ¡rd, Ã¡thatolhatatlan vÃ©delmÃ©ben Ã¡ll. A francia
Leon Gambetta Ã©s az olasz Garibaldi pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³k elsÃ¼llyesztÃ©se Ã³ta a nagy antant hajÃ³k nem merÃ©szkedtek
Adria vizeire. A nÃ©met Ã©s osztrÃ¡k-magyar tengeralattjÃ¡rÃ³k szilÃ¡rdan tartottÃ¡k a DardanellÃ¡k Ã©s a Boszporusz bejÃ¡rat
Az angol tÃ¡madÃ¡sokat ezen a harctÃ©ren is visszavertÃ©k a kÃ¶zponti hatalmak. Mindezek ellenÃ©re azonban az antant
sokkal jobb helyzetben volt, mivel fÃ¶ldrajzi helyzetÃ©nek Ã©s az amerikai segÃ-tsÃ©gnek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en a gyarmatokhoz, a
nyersanyagforrÃ¡sokhoz vezetÅ‘ utakat a kezÃ©ben tartotta. A kÃ¶zponti hatalmak viszont kÃ¶rÃ¼l voltak zÃ¡rva, Ã©s
gyÅ‘zelmeik ellenÃ©re is el voltak zÃ¡rva a vilÃ¡g nyersanyag bÃ¡zisaitÃ³l, amelyek kincseit nem csak az ellensÃ©g, de mÃ©g a
semleges Ã¡llamok teherhajÃ³i is az antant rÃ©szÃ©re szÃ¡llÃ-tottÃ¡k. A nÃ©met hadvezetÅ‘sÃ©g Ãºgy lÃ¡tta, hogy az idÅ‘ ellen
dolgozik, Ã-gy a hÃ¡borÃº vÃ©gÃ©nek minÃ©l hamarabbi befejezÃ©sÃ©t szerettÃ©k volna elÃ©rni. 1917 januÃ¡r 31-Ã©n bevez
korlÃ¡tlan tengeralattjÃ¡rÃ³ hÃ¡borÃºt. FebruÃ¡r 1-Ã©tÅ‘l, olyan hadmÅ±veleti terÃ¼letnek tekintette Anglia, FranciaorszÃ¡g Ã©s
OlaszorszÃ¡g partjai kÃ¶rÃ¼li vizeket, valamint a FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger keleti Ã©s kÃ¶zÃ©psÅ‘ medencÃ©jÃ©t, amelyben minden
ellensÃ©geset Ã©s semlegeset egyarÃ¡nt figyelmeztetÃ©s nÃ©lkÃ¼l elsÃ¼llyeszt. 1917 nyarÃ¡ra kezdett fokozottan meglÃ¡tsza
e hadviselÃ©si mÃ³d eredmÃ©nye. Az angol csapatok akadozva kaptÃ¡k az utÃ¡npÃ³tlÃ¡st, Anglia nÃ¶vekvÅ‘ Ã©lelmiszerhiÃ¡nn
kÃ¼zdÃ¶tt. VÃ¡laszkÃ©nt Å‘k fokoztÃ¡k a tengeralattjÃ¡rÃ³k elleni kÃ¼zdelmet. Ã•gy az OtrantÃ³i szorosban az eddig lazÃ¡bb
hÃ¡lÃ³Ã¶vet Ã¡ttÃ¶rhetetlennÃ© kezdtÃ©k kiÃ©pÃ-teni. Rengeteg halÃ¡szgÅ‘zÃ¶st, szÃ¡mtalan rombolÃ³t, kis cirkÃ¡lÃ³t
csoportosÃ-tottak ide, tÃ¶kÃ©letesÃ-tettÃ©k a riasztÃ³rendszert, OtrantÃ³ban repÃ¼lÅ‘teret Ã©pÃ-tettek. Az Adria kezdett
bezÃ¡rÃ³dni a tengeralattjÃ¡rÃ³k, Ã©s a felszÃ-ni hajÃ³k szÃ¡mÃ¡ra.

EzÃ©rt vÃ¡lt lÃ©tszÃ¼ksÃ©ggÃ© az otrantÃ³i zÃ¡r szÃ©trombolÃ¡sa, mely akciÃ³ra 1917. mÃ¡jus 14-Ã©n este kezdÅ‘dÃ¶tt. No
Saida, Helgoland cirkÃ¡lÃ³k hÃ¡tsÃ³ antenna rÃºdjÃ¡t meg kurtÃ-tottÃ¡k, Ã-gy a sziluettjÃ¼k az olasz Indomito rombolÃ³
osztÃ¡lyÃ©hoz hasonlÃ-tott. A cirkÃ¡lÃ³k Ã©szrevÃ©tlenÃ¼l Ã©rkeztek meg a hajnali Ã³rÃ¡kban a hÃ¡lÃ³Ã¶vhÃ¶z, hÃ¡rom
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ pozÃ-ciÃ³ban Ã©s szinte ugyanabban a pillanatban szÃ³laltak meg Ã¡gyÃºik tÃ¼zet zÃºdÃ-tva az Ã¶vet vontatÃ
Ã©s vÃ©dÅ‘ hajÃ³kra, azonnal elsÃ¼llyesztettek 12 hajÃ³t, 9 hajÃ³t harc Ã©s mozgÃ¡skÃ©ptelennÃ© tettek, ugyanakkor az
elsÃ¼llyedt hajÃ³k szemÃ©lyzetÃ©bÅ‘l 72 embert mentettek ki a tengerbÅ‘l. A NovarÃ¡ra ebbÅ‘l 6 hajÃ³ elsÃ¼llyesztÃ©se, 5
megrongÃ¡lÃ¡sa Ã©s 35 ember kimentÃ©se jutott. Az Ã¼tkÃ¶zet vÃ©geredmÃ©nyekÃ©nt a hÃ¡rom hajÃ³ rÃ¶vid, gyors akciÃ³ja
hÃ¡lÃ³Ã¶v tÃ¶bb mint egy Ã¶tÃ¶dÃ©nek a megsemmisÃ¼lÃ©sÃ©t okozta. Ugyanekkor a kÃ¼lÃ¶n Ãºton hajÃ³zÃ³ Csepel Ã©s a
Balaton rombolÃ³k is harcba kerÃ¼ltek Ã©s a Csepel az olasz Borea rombolÃ³t elsÃ¼llyesutette. A Balaton pedig a
rombolÃ³ Ã¡ltal kÃ-sÃ©rt hÃ¡rom szÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ kÃ¶zÃ¼l sÃ¼llyesztett el egyet, a mÃ¡sik kettÅ‘ Ã©gve elmenekÃ¼lt el.
RombolÃ³ink visszafordulva minden zavarÃ³ esemÃ©ny nÃ©lkÃ¼l visszatÃ©rtek CattarÃ³ba.

Ezeket az eredmÃ©nyeket a sajÃ¡t egysÃ©geink vesztesÃ©g nÃ©lkÃ¼l Ã©rÃ©k el, feladatuk elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n hazaindultak.
Hamarosan a csÃ¡szÃ¡ri Ã©s kirÃ¡lyi egysÃ©geknÃ©l tÃ¼zÃ©rsÃ©gileg nÃ©gyszer erÅ‘sebb Antant hajÃ³ csoport zÃ¡rta el az u
hatalmas tÅ±zharc kezdÅ‘dÃ¶tt. A NovarÃ¡t - felismerve - fokozott tÅ±z alÃ¡ vettÃ©k az ellensÃ©ges hajÃ³k. 15 centimÃ©teres
Ã¡gyÃºikbÃ³l leadott lÃ¶vÃ©sekkel mÃ¡r akkor tÃ¶bbszÃ¶r eltalÃ¡ltÃ¡k, amikor az mÃ©g lÃ¶vÃ©shez sem jutott a nagy tÃ¡volsÃ¡
miatt, Horthy ekkor - a tengeri hÃ¡borÃºk tÃ¶rtÃ©netÃ©ben elÅ‘szÃ¶r - mestersÃ©ges kÃ¶dÃ¶t fejlesztetett, amelynek leple alatt
8000 mÃ©terre kÃ¶zelÃ-tette meg az ellensÃ©get, majd a kÃ¶dbÅ‘l hirtelen kitÃ¶rve Ã¶ssztÃ¼zet zÃºdÃ-tott rÃ¡. Ekkor azonban
Novara sÃºlyos talÃ¡latokat kapott. Az elsÅ‘ tiszt, Szuborits JÃ³zsef Ã©s tÃ¶bb katonÃ¡ja meghalt, majd az egyik lÃ¶veg repÃ¼lt
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a tengerbe teljes kezelÅ‘szemÃ©lyzetÃ©vel. Nem sokkal ezutÃ¡n a parancsnoki hidat teljesen romba dÃ¶ntÃ¶tte, egy 15 cm-es
grÃ¡nÃ¡t repeszei megsebesÃ-tettÃ©k Horthy MiklÃ³st is. VÃ©gezetÃ¼l, amikor egy kÃ¶vetkezÅ‘ 15 cm-es grÃ¡nÃ¡t Ã¡tÃ¼tÃ¶tte
kazÃ¡nhÃ¡zat Ã©s Ã¶sszerombolta a gÅ‘zcsÃ¶veket, a hajÃ³ nÃ©hÃ¡ny perces lassulÃ³ futÃ¡s utÃ¡n mozdulatlan cÃ©lpontjÃ¡vÃ
az ellensÃ©gnek. Az pedig pergÅ‘tÃ¼zet zÃºdÃ-tott a cirkÃ¡lÃ³ra. A Helgoland teljes erÅ‘re kapcsolt, Ã©s az ellensÃ©g felÃ© ro
ezzel magÃ¡ra vonta a tÃ¼zet. A Saida kÃ¶zben a mozdulatlan NovarÃ¡t tÃ¶bbszÃ¶ri prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s utÃ¡n vontatÃ³kÃ¶tÃ©lre
vette Ã©s elindult vele a hazai kikÃ¶tÅ‘ irÃ¡nyÃ¡ba, kÃ¶zben tovÃ¡bb. Az ellensÃ©g azonban elÅ‘re tÃ¶rt, majd ritkulni kezdtek a
lÃ¶vÃ©sek, Ã©s az Antant hajÃ³k elÅ‘bb lemaradtak, majd megfordulnak, Ã©s az ellenkezÅ‘ irÃ¡nyban eltÅ±ntek a harctÃ©rrÅ‘l,
Budapest (az SMS Budapest legÃ©nysÃ©ge ) csatahajÃ³ Ã©s a Sankt Georg pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³ tÅ±nt fel a lÃ¡tÃ³hatÃ¡ron hÃ
rombolÃ³ kÃ-sÃ©retÃ©ben CattarÃ³ felÅ‘l. Ezek biztosÃ-tÃ¡sa mellett az Ãºt tovÃ¡bbi rÃ©sze CattarÃ³ig biztonsÃ¡gban telt el.Â A
Novara fedÃ©lzete. JÃ³l lÃ¡thatÃ³ak a 10 cm-es Ã¡gyÃºk Ã©s a torpedÃ³vetÅ‘ csÃ¶vek. A lÃ¡tÃ³hatÃ¡rt vizsgÃ¡lÃ³ tiszt Horthy
MiklÃ³s.A harcok utÃ¡n a sebesÃ¼lt Horthyt elÅ‘lÃ©ptettÃ©k. A Novara parancsnoksÃ¡gÃ¡t herceg Lichtenstein fregattkapitÃ¡ny
vette Ã¡t, Ã©s maradt az a hÃ¡borÃº vÃ©gÃ©ig. MÃ©g ebben az Ã©vben a hajÃ³t kijavÃ-tottÃ¡k, de jelentÅ‘sebb harci esemÃ©n
mÃ¡r nem vett rÃ©szt.A tengerÃ©sz pÃ¡lyafutÃ¡s csÃºcsa, a CsÃ¡szÃ¡ri Ã©s KirÃ¡lyi flotta alkonyaAz otrantÃ³i zÃ¡r szÃ©trombo
hÃ³napokig Ã©reztette hatÃ¡sÃ¡t. A nÃ©met Ã©s az osztrÃ¡k-magyar tengeralattjÃ¡rÃ³k kÃ¶nnyedÃ©n hatoltak Ã¡t a szoroson. A
uralkodÃ³ "az ellensÃ©g elÅ‘tt tanÃºsÃ-tott kivÃ¡lÃ³an vitÃ©z Ã©s kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen eredmÃ©nyes magatartÃ¡s" elismerÃ©sekÃ©
hadiÃ©kÃ-tmÃ©nyes 2. osztÃ¡lyÃº katonai Ã©rdemkeresztet adomÃ¡nyozta Horthy MiklÃ³snak.FelgyÃ³gyulÃ¡sa utÃ¡n a Prinz
Eugen csatahajÃ³ parancsnokÃ¡vÃ¡ neveztÃ©k ki. Ez a hajÃ³ a nÃ©gy legmodernebb, legÃºjabb, legnagyobb csatahajÃ³k
egyike. (Viribus Unitis, Tegetthoff, Prinz Eugen, Szent IstvÃ¡n).Â S. M. S. Prinz Eugen

1917 Å‘szÃ©n kÃ¶zponti hatalmak katonailag nagyon jÃ³l Ã¡lltak, hiszen a caparettai Ã¡ttÃ¶rÃ©s utÃ¡n minden ponton
megerÅ‘sÃ-tik pozÃ-ciÃ³jukat, amelyet az orosz romÃ¡n kÃ¼lÃ¶nbÃ©ke mÃ©g tovÃ¡bb erÅ‘sÃ-tett. A tengeren ugyanez a helyze
fokozÃ³dÃ³ nÃ©lkÃ¼lÃ¶zÃ©sek ellenÃ©re is.

A hadihajÃ³kon a legÃ©nysÃ©g meglehetÅ‘sen spÃ¡rtai mÃ³don, Ã¶sszezsÃºfolva Ã©lt, Ã©s az Ã©vek Ã³ta tartÃ³ lÃ©lekÃ¶lÅ‘en
szolgÃ¡lat is Ã©reztette hatÃ¡sÃ¡t. ElÅ‘szÃ¶r a nÃ©met flottÃ¡nÃ¡l mutatkoztak zendÃ¼lÃ©sek, majd az osztrÃ¡k-magyar
hadihajÃ³kon is.

1918. februÃ¡r 1-Ã©n a CattarÃ³ Ã¶bÃ¶lben nÃ©hÃ¡ny hajÃ³n lÃ¡zadÃ¡s tÃ¶rt ki, amelynek kiindulÃ³ pontja a Sankt Georg
pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³n volt. Ezt kÃ¶vetve tÃ¶bb hajÃ³n is letartÃ³ztattÃ¡k a tiszteket, vÃ¶rÃ¶s lobogÃ³t vontak fel. A kÃ¶ztudatba
beleivÃ³dott az a tÃ©veszme, hogy Horthy MiklÃ³s mint kÃ¼lÃ¶nleges megbÃ-zott utazott CattarÃ³ba. Ez azonban tÃ©ves!
Mint emlÃ-tettem Å‘ ekkor mÃ¡r a Prinz Eugen parancsnoka volt, amelyet mÃ³djÃ¡ban sem Ã¡llt elhagyni.

A lÃ¡zadÃ¡s arra kÃ©sztette az uralkodÃ³t, hogy felÃ¼l vizsgÃ¡lja a flotta parancsnokÃ¡nak Ã©s az egÃ©sz
flottaparancsnoksÃ¡gnak az alkalmassÃ¡gÃ¡t. A tanÃ¡cskozÃ¡sok sorÃ¡n arra az elhatÃ¡rozÃ¡sra jutottak, hogy Njegevan
tengernagynak tÃ¡voznia kell. UtÃ³djÃ¡ul Horthyt neveztÃ©k ki. Ezzel eltÃ©rtek a rÃ©gi rendszertÅ‘l kÃ©t szempontbÃ³l is. ElÅ‘s
is kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lasztottÃ¡k a flottaparancsnoki Ã¡llÃ¡st a haditengerÃ©szet parancsnoki Ã¡llÃ¡sÃ¡tÃ³l. Ez azt jelentette, hogy
kÃ¼lÃ¶n feje lett a haditengerÃ©szetnek Ã©s a minisztÃ©riumnak. MÃ¡sodik lÃ©pÃ©skÃ©nt, ismÃ©t szakÃ-tva a hagyomÃ¡nyo
Horthy MiklÃ³s sorhajÃ³kapitÃ¡nyt, soron kÃ-vÃ¼l -11 rangidÅ‘s tiszt Ã¡tugrÃ¡sÃ¡val- ellentengernaggyÃ¡ Ã©s a flotta
parancsnokÃ¡vÃ¡ nevezte ki az uralkodÃ³ az Ã¶sszes tanÃ¡csadÃ³ja egyetÃ©rtÃ©sÃ©vel.

Amikor Reinhard Scheer admirÃ¡lis a nÃ©met flotta parancsnoka Ã©rtesÃ¼lt a dÃ¶ntÃ©srÅ‘l Ã-gy kiÃ¡ltott fel: â€œMost vÃ©gre
az a fÃ©rfiÃº, akire szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van!â€• KÃ©sÅ‘bb errÅ‘l Ã-gy nyilatkozott: â€œHogy mennyire minden irigysÃ©gtÅ‘l ment
el Horthy idÅ‘sebb kartÃ¡rsai is vezÃ©ri talentumÃ¡t, azt sajÃ¡t szÃ¡jukbÃ³l hallottam, amikor Horthy tettÃ©nek mÃ©ltÃ³
megjutalmazÃ¡sakÃ©nt az osztrÃ¡k- magyar flotta Ã©lÃ©re Ã¡llÃ-ttatott.â€•

Ugyan erre a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutott Helmut Pemsel, az 1985- ben, a nÃ©metorszÃ¡gi Koblenzben kiadott haditengerÃ©szeti
Ã©letrajzi lexikon szerzÅ‘je, amikor HorthyrÃ³l ezt Ã-rta: â€œâ€¦ legalÃ¡bb tÃ-z esztendÅ‘vel elÅ‘bb lett volna szÃ¼ksÃ©g a cs. Ã
flotta Ã©lÃ©n ilyen fÃ©rfiÃºraâ€¦â€•

Horthy elsÅ‘ dolga az volt, hogy javÃ-tott a matrÃ³zok Ã©lelmezÃ©sÃ©n, Ã©s felszerelÃ©sÃ©n. Majd legfontosabb feladatnak a
kiÃ©pÃ-tett ortantÃ³i zÃ¡r szÃ©trombolÃ¡sÃ¡t tekintette. Ennek elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©sekÃ©nt rajta Ã¼tÃ¶ttek az anconai torpedÃ³ csÃ
tÃ¡maszponton. A rajtaÃ¼tÃ©s cÃ©lja ezeknek a rendkÃ-vÃ¼l gyors Ã©s veszÃ©lyes kishajÃ³knak az elpusztÃ-tÃ¡sa volt.

Ebben az Ã©vben az osztrÃ¡k-magyar hadvezetÃ©s jÃºniusban egy offenzÃ-vÃ¡t tervezett a PianÃ©nÃ©l Ã¡llÃ³ kÃ©t IsonzÃ³
hadsereg rÃ©szvÃ©telÃ©vel. Ennek tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra tervezte meg Horthy tengernagy az otrantÃ³i zÃ¡r Ãºjabb megtÃ¡madÃ¡sÃ
lehetÅ‘leg vÃ©gleges megsemmisÃ-tÃ©sÃ©t.

A flotta csatahajÃ³inak bevetÃ©sÃ©t is elhatÃ¡rozta, hiszen tudta, hogy most mÃ¡r a vÃ©kony pÃ¡ncÃ©lzatÃº, gyors cirkÃ¡lÃ³k n
lennÃ©nek elegendÅ‘ek az ellensÃ©g nagy hadihajÃ³ival szemben.
A flottaparancsnoksÃ¡g mindent elkÃ¶vetett, hogy a terv titokban maradjon. Kezdetben csak a fregatt parancsnok, a
tÃ¶rzsfÅ‘nÃ¶k Ã©s a hadmÅ±veleti tiszt tudott a tervrÅ‘l, majd fokozatosan bevontÃ¡k a tÃ¶rzskari.
A haditerv a kÃ¶vetkezÅ‘ volt:
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A gyorscirkÃ¡lÃ³k Ã©s a modern, Ãºj rombolÃ³k kÃ©t csoportja a JÃºnius 10-rÅ‘l - 11-re virradÃ³ hajnalban megtÃ¡madja az
otrantÃ³i Ã¶vet, a vÃ©dÅ‘ Ã©s felderÃ-tÅ‘ egysÃ©geket, illetve az otrantÃ³i tengerparti repÃ¼lÅ‘teret. A nÃ©gy Ãºj csatahajÃ³ Ã©
hÃ¡rom rÃ©gebbi, kisebb csatahajÃ³, mindegyik 1-2 rombolÃ³ Ã©s 4-5 torpedÃ³naszÃ¡d kÃ-sÃ©retÃ©ben, hÃ©t hÃ¡tvÃ©d csopo
DÃ©l-Adria hÃ©t meghatÃ¡rozott pontjÃ¡n cirkÃ¡l. EgyrÃ©szt azÃ©rt, hogy a kÃ©t tÃ¡madÃ³ csoport elvÃ¡gÃ¡sÃ¡t megakadÃ¡lyo
azaz fedezze Å‘ket, mÃ¡srÃ©szt azÃ©rt, hogy a beavatkozÃ³ antant nagy hajÃ³kkal a harcot felvegye tÃ¡vol tartva Å‘ket a
tÃ¡madÃ³ csoportjainktÃ³l. A tengeralattjÃ¡rÃ³k feladata minÃ©l tÃ¶bb ellensÃ©get elsÃ¼llyeszteni. A repÃ¼lÅ‘ Ã©s rÃ¡diÃ³
egysÃ©gek feladata a hajÃ³k parancsnokainak tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa az ellensÃ©g hollÃ©tÃ©rÅ‘l, mozgÃ¡sÃ¡rÃ³l.

A flotta parancsnoksÃ¡ga minden eshetÅ‘sÃ©get megfontolt Ã©s a kÃ©mjelentÃ©sekbÅ‘l ismert ellensÃ©ges egysÃ©gek harcÃ
kalkulÃ¡lva, szinte 100%-osnak tÅ±nt a nagy akciÃ³ sikere. Erre a remÃ©nyre, az akciÃ³ rajtaÃ¼tÃ©sszerÅ± jellegÃ©n kÃ-vÃ¼l
okot adott, a hajÃ³tÃ¼zÃ©rsÃ©g kivÃ¡lÃ³ kÃ©pzÃ©se, eredmÃ©nyessÃ©ge, az Ãºj hajÃ³k harminc Ã©s feles Ã¡gyÃºinak az
Ã¡tÃ¼tÅ‘kÃ©pessÃ©ge Ã©s fÃ¶lÃ©nye, a torpedÃ³ egysÃ©gek gyakorlottsÃ¡ga, a gyorscirkÃ¡lÃ³k eddigi eredmÃ©nyei, amelye
csak tengeralattjÃ¡rÃ³k vetÃ©lkednek velÃ¼k. A tisztek Ã©s a legÃ©nysÃ©g a februÃ¡ri lÃ¡zongÃ¡s elhalÃ¡sa utÃ¡n, az Ãºj
flottaparancsnok fiatal, temperamentumos, tetterÅ‘s irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa mellett Ãºjra Ã©lÃ©nk Ã©s aktÃ-v, valamint fegyelmezett lett.
MegszÅ±nt a tespedÃ©s, amely a nagy hajÃ³k legÃ©nysÃ©gÃ©n Ã©vek Ã³ta erÅ‘t vett.

A nÃ©gy Viribus Unitis osztÃ¡lyÃº csatahajÃ³ kÃ©t csoportban indult el a terv szerint a DÃ©l-Adria felÃ© egy napos
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ggel. ElsÅ‘ nap Horthy irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt a Viribus Unitis Ã©s a Prinz Eugen A mÃ¡sodik fÅ‘csoport vezÃ©rhajÃ³ja
Szent IstvÃ¡n csatahajÃ³ a Tegetthoffal, JÃºnius 9-Ã©n, este futott ki PÃ³lÃ¡bÃ³l kilenc kisebb egysÃ©g kÃ-sÃ©retÃ©ben. A csop
Premuda szigettÅ‘l 11 mÃ©rfÃ¶ldnyi tÃ¡volsÃ¡gban hajÃ³zott dÃ©l felÃ© mÃ¡snap hajnalban, amikor a rossz lÃ¡thatÃ³sÃ¡got
Ã¼gyesen kihasznÃ¡lva a RizzÃ³, olasz fregattkapitÃ¡ny Ã¡ltal vezetett kÃ©t MAS (torpedÃ³csÃ³nak) behatolt a rombolÃ³k
kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s kÃ©t-kÃ©t torpedÃ³t lÅ‘ttek ki a kÃ©t nagy hajÃ³ irÃ¡nyÃ¡ba. A Tegetthoffot elvÃ©tettÃ©k, de a Szent IstvÃ¡n halÃ
kapott. DacÃ¡ra annak, hogy a legÃ©nysÃ©g mindent megtett a megmentÃ©sÃ©re, a hajÃ³Ã³riÃ¡s hÃ¡rom Ã³rÃ¡val kÃ©sÅ‘bb fe
Ã©s elsÃ¼llyedt.Â Â A sÃ¼llyedÅ‘ Szent IstvÃ¡n

A Szent IstvÃ¡n elvesztÃ©se nem csak Ã¶nmagÃ¡ban volt vesztesÃ©g, hanem azÃ©rt is mert a terv Ã¶sszeomlÃ¡sÃ¡t jelentette
ellensÃ©gnek tudomÃ¡sÃ¡ra jutott a kÃ©szÃ¼lÅ‘dÅ‘ akciÃ³. Nem lehetett tÃ¶bbÃ© a meglepetÃ©sszerÅ±en erejÃ©re szÃ¡mÃ-t
Horthy hosszas mÃ©rlegelÃ©s utÃ¡n lefÃºjta az akciÃ³t. A flotta parancsnoka Ã©s tÃ¶rzskari fÅ‘nÃ¶ke egyÃ¶ntetÅ±en Ã¡rulÃ¡sra
gondolt.

A szÃ¡razfÃ¶ldÃ¶n ugyanakkor meghiÃºsult a JÃºnius 15-i Piave offenzÃ-va, valamint megjelentek az amerikai csapatok is a
nyugati frontokon. Mindez ÃºjraÃ©leszti a lehangoltsÃ¡got Ã©s csÃ¼ggedÃ©st. A Horthy mindent megtett a flotta
hasznosÃ-tÃ¡sÃ¡nak Ã©rdekÃ©ben. Megszervezte a bÃºvÃ¡rnaszÃ¡d akciÃ³kat. Tagadhatatlan, hogy a flotta tevÃ©kenysÃ©ge a
Szent IstvÃ¡n pusztulÃ¡sa utÃ¡n sem lanyhult Ã©s mindez parancsnokÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘. MÃ©g akkor is erÅ‘s kÃ©zzel tartot
â€œa flotta kormÃ¡nykerekÃ©tâ€•, amikor oktÃ³ber 30-Ã¡n megjÃ¶tt a legfelsÅ‘bb parancs: A hadiflottÃ¡t minden felszerelÃ©sÃ©
egyÃ¼tt Ã¡t kellett adni a Szerbek, HorvÃ¡tok Ã©s SzlovÃ©nek Nemzeti TanÃ¡csÃ¡nak a monarchia tÃ¶bbi nÃ©pe
tulajdonjogÃ¡nak a fenntartÃ¡sÃ¡val!

Az Ã¡tadÃ¡s formasÃ¡gai oktÃ³ber 31-Ã©n dÃ©lelÅ‘tt zajlottak le a Viribus Unitis vezÃ©rhajÃ³n, Horthy lakosztÃ¡lyÃ¡ban. Koch
Meted fragattkapitÃ¡ny, egy laibachi szÃ¼letÃ©sÅ± szlovÃ©n tengerÃ©sztiszt, az, aki a jegyzÅ‘kÃ¶nyv alÃ¡Ã-rÃ¡sa utÃ¡n azonn
lobogÃ³ vÃ¡ltÃ¡st kÃ¶vetelt. Horthy ekkor kijelentette, hogy errÅ‘l szÃ³ sem lehet, amÃ-g Å‘ a hajÃ³n van, addig az osztrÃ¡kmagyar lobogÃ³ a Viribus Unitis Ã©s a tÃ¶bbi hajÃ³ Ã¡rbocÃ¡n marad. Å‘ pedig csak dÃ©lutÃ¡n fog tÃ¡vozni, tehÃ¡t a lobogÃ³
vÃ¡ltÃ¡s csak azutÃ¡n tÃ¶rtÃ©nhet meg. A bizottsÃ¡g minden tagja elfogadta Horthy vÃ©lemÃ©nyÃ©t, Koch Meted
megszÃ©gyenÃ¼lve magÃ¡ra maradt.

DÃ©lutÃ¡n 16 Ã³rakor, minden hajÃ³n felsorakozott a legÃ©nysÃ©g, mÃ©g egyszer utoljÃ¡ra fegyelmezetten Ã©s megtÃ¶rtÃ©nt
piros - fehÃ©r - piros hadilobogÃ³k utolsÃ³ levonÃ¡sa.

A hajÃ³ legÃ©nysÃ©gÃ©nek egyhangÃº kÃ-vÃ¡nsÃ¡gÃ¡ra tÅ‘lÃ¼k is elbÃºcsÃºzott az admirÃ¡lis, majd 16 Ã³ra 30 perckor elhag
flottaparancsnoki hajÃ³t. MagÃ¡val vitte a hajÃ³ selyem dÃ-szlobogÃ³jÃ¡t, a parancsnoki lobogÃ³jÃ¡t, valamint Ferenc JÃ³zsef
arckÃ©pÃ©t.

Horthy PÃ³lÃ¡bÃ³l Badenbe utazik Ã©s jelenti IV. KÃ¡rolynak a flotta Ã¡tadÃ¡sÃ¡t. Ekkor az uralkodÃ³ vÃ©gsÅ‘ gesztuskÃ©nt
elÅ‘lÃ©pteti altengernaggyÃ¡ â€œa legvÃ¡lsÃ¡gosabb idÅ‘ben is kimagaslÃ³, kivÃ¡lÃ³ szolgÃ¡latai Ã©s az ellensÃ©g elÅ‘tt minde
tanÃºsÃ-tott bÃ¡tor magatartÃ¡sÃ¡nak elismerÃ©sekÃ©ppen.â€•

Ezzel vÃ©get Ã©rt Horthy MiklÃ³s tengerÃ©szeti pÃ¡lyafutÃ¡sa, valamint vÃ©gÃ©rvÃ©nyesen megszÅ±nt lÃ©tezni a CsÃ¡szÃ¡r
HaditengerÃ©szet is.
Horthy MiklÃ³s a politikus

Horthy MiklÃ³s politikai tevÃ©kenysÃ©gÃ©t a mai napig nem tudjuk reÃ¡lisan, tÃ¡rgyilagosan Ã©rtÃ©kelni. TÃ©ny, hogy 1918,
oktÃ³ber 31-Ã©n, amikor lelÃ©pett hajÃ³jÃ¡rÃ³l Ã©s romhalmazt talÃ¡lt maga kÃ¶rÃ¼l szeretett hazÃ¡nkban. Å‘ volt az, aki a
romokbÃ³l egy megcsonkÃ-tott, de mÃ©gis mÅ±kÃ¶dÅ‘ orszÃ¡got tudott Ã©pÃ-teni. Majd jÃ¶tt a II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº, Ã©s mindenn
vÃ©ge lett. FÃ¶ldi PÃ¡l kÃ¶nyvÃ©nek vÃ©gÃ©n kemÃ©nyen Ã¡llÃ¡st foglalt Horthy orszÃ¡g Ã©pÃ-tÅ‘ munkÃ¡ssÃ¡ga mellett:
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â€œA nemzet hajÃ³jÃ¡nak parancsnoki hÃ-dja, 1944. oktÃ³ber 15-e fekete vasÃ¡rnapja Ã³ta Ã¼res.Minden magyarnak a hÃ-don
a helye!â€•

Ezen eredmÃ©nyek ellenÃ©re Horthy MiklÃ³s minden remÃ©nyÃ©t elveszÃ-tve, hogy viszont lÃ¡thatja szeretett hazÃ¡jÃ¡t 1957.
februÃ¡r 9-Ã©n emigrÃ¡nskÃ©nt hunyt el PortugÃ¡liÃ¡ban.

-EmlÃ©kÃ©t mindÃ¶rÃ¶kre megÅ‘rizzÃ¼k ellentengernagy Ãºr! Nyugodjon bÃ©kÃ©ben kormÃ¡nyzÃ³ Ãºr!Kiss â€œolafâ€• Csab
FelhasznÃ¡lt irodalom:
- Bencsik GÃ¡bor: Horthy MiklÃ³s Magyar Mercurius kiadÃ³ 2003
- CsonkarÃ©ti KÃ¡roly: Horthy, a tengerÃ©sz; ZrÃ-nyi kiadÃ³ 1993
- CsonkarÃ©ti KÃ¡roly: Az OsztrÃ¡k-Magyar Monarchia haditengerÃ©szete
- FÃ¶ldi PÃ¡l: Az osztrÃ¡k- magyar haditengerÃ©szet tÃ¶rtÃ©nete Anno kiadÃ³
- Kiss Csaba: A CsÃ¡szÃ¡ri Ã©s KirÃ¡lyi flotta kÃ©zirat
- Kiss Csaba: Az S.M.S. Novara gyorscirkÃ¡lÃ³
- Nagy MiklÃ³s MihÃ¡ly: Boldog bÃ©keidÅ‘k haditengerÃ©szei KornÃ©tÃ¡s kiadÃ³ 2003
- Szimon MiklÃ³s: Hogyan lett egy kenderesi kisnemesi gazdÃ¡lkodÃ³ fiÃ¡bÃ³l az OsztrÃ¡k - Magyar HaditengerÃ©szet
fÅ‘parancsnoka? CsatÃ¡k az AdriÃ¡n Horthy MiklÃ³s irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡val.A Szent IstvÃ¡n csatahajÃ³ elsÃ¼llyedÃ©se.
Â
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