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� 18. században és a 19. század első felében jórészt 
itáliai, főként velencei és trieszti hadihajókból 
többször megpróbáltak ütőképes flottát szervezni

� csak az 1850-es években sikerül
� az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után lehetőség 

nyílik egy közös hadsereg részeként az osztrák 
császári és a magyar királyi haditengerészet 
megalakulására

� tanulmányom haditengerészet létrejöttét, szerepét az 
1914-től 1918-ig tartó intervallumban valamint Horthy 
Miklós flottaparancsnokságig ívelő haditengerészeti 
pályafutását vizsgálja



� polai és catarrói haditengerészeti bázisokra, 
további adriai kikötőkre támaszkodó 
haditengerészetet a 19-20. század fordulóján 
modernizálják és ütőképessé teszik

� Olaszország 1915-ös háborúba lépésével  
stratégiai fontosságúvá válik a földközi-
tengeri bejárat, az Otrantoi-szoros, a 
dalmáciai, krajnai, fiumei tengerpart védelme 
a hadiflotta élén



� Horthy fiatal korától a tengerészet rabja
� felvételt nyer a szigorú feltételekkel bíró fiumei

Császári és Királyi Haditengerészeti Akadémiára
� 1889. évi novemberi I. osztályú

tengerészkadéttá való kinevezése után a Saida
nevű korvett 40 fős tisztikar legfiatalabb tagja

� 1907-es záróvizsgája után Montecuccolival
kötött jó ismeretsége által Ferenc József
szárnysegédje



� 1914.augusztus 10-én Crna Gorat az OMM blokád alá veszi
olyan célzattal, hogy lezárják a kereskedelmet valamint a
hajózást

� 1914.augusztus 16-án angol és francia hadihajók a Zenta
kiscirkálót lengő lobogóval (mely annyit jelentett, hogy a 
fregattkapitány az antant felszólítása után felvette a
versenyt a túlerővel rendelkező felekkel) a habok közé
merítette

� 1914.augusztus 16-án az antant erők blokád alá vette az
osztrák-magyar hadiflottát, hogy ne tudjanak kijutni se a 
kereskedelmi se a hadihajóik, viszont az OM hadiflotta
felülmúlhatatlan hadi stratégiával felszíni hajókkal áttöri a 
blokádot Horthy Miklós vezetésével

� Horthy alkalmazott taktikai fogásait a mai napig oktatják
tengerészeti iskolákban világszerte



� a K.u.K. flottában 1914 nyarán 23000 ember
szolgált- ezzel a világ nyolcadik legerősebb
flottája

� 23000 emberből 1748 tiszt, melyek közül 214 
magyar

� főbb kikötővárosai: Trieszt, Fiume, Split, Ragusa, 
Sibenik, Cattaro, Dubrovnik, Zadar

� hajóállománya: 3 csatahajó, 9 sorhajó, 10 
cirkáló, 16 torpedó-romboló hajó, 6 darab
tengeralattjáró valamint kisebb- és segédhajók

� ezidőben tartozott még a flottához 15 darab vízi
repülő is



� az otrantoi ütközet alatt a Novara volt a vezérhajó
Horthy Miklós vezényletében

� Horthy elhivatottságának és hősiességének
köszönhetően miután megölték a Novara első tisztjét, 
valamint maga a hajót is rengeteg lövedék érte, a 
parancsnok folytatta a csatát (azt követően, hogy
több sebből vérző sérülései miatt egy kis időre elájult)

� az antant hajók visszafordultak, a válságos helyzetből
a K.u.K. flotta került ki győztesen

� Horthyt az ütközetben tett szolgálatáért kitüntették a 
Mária Terézia Renddel, mely a korban a legrangosabb
hadi kitüntetésnek számított



� a végül sikeres ütközetben Horthy komoly kockázatokat vállalt, 
s végül a Novara és a gyorsnaszádok sebességének, 
tűzerejének és a parancsnoki erényének köszönhetően sikerrel 
ért véget 

� IV. Károly magyar király Mária Terézia rendet adományozott 
Horthynak az otrantoi győzelemért

� IV. Károly kilenc hónappal később, 1918. február 27-én az 
osztrák-magyar hadiflotta főparancsnokává neveztek ki őt

� otrantói győzelem egyike volt a nem túl jelentős tengeri 
ütközeteknek az adriai mellékhadszíntéren

� nem tudta befolyásolni az antant adriai és –földközi-tengeri 
haditengerészeti fölényét, sem az olaszországi hadjárat piavei, 
doberdói vereséggel végződő kimenetelét

� Horthy Miklós kormányzó körül a két világháború körül kiépült 
kultuszban azonban Otranto központi motívummá vált, amely 
az ország kormányzására hivatott szereplő képét erősítette



� a cattaroi matrózlázadásra a nagy kommunista hullám
alatt került sor 1918.február 1-től 3.-áig

� e forradalmi eszmék a Monarchiát sem kerülték el, a 
lázadások célja a szociális körülmények javítása, 
nemzetiségek politikai önállósága, önrendelkezési jogok
megszüntetése volt

� a legelső lázadás a polai arzenálban történt meg
� Karl Seidensacher tengernagy a lázadások hírére bevont a

fedélzeten talált vörös lobogókat, a hajón helyreállt a rend
� A leverés után 800 matrózt letartóztattak, 40et bíróság elé

állítottak, 4-et halálra ítéltek
� sokan Horthy nevéhez kötik e lázadás leverését, pedig

köztudott, hogy ebben az időben Polán tartózkodott



� 1918.június 14-én Luigi Rizzo kapitány kilőtte torpedóit az osztrák-
magyar flotta csatahajójára az SMS (Seiner Majestäts Schiff-Őfelsége
hajója) Szent Istvánra

� a K.u.K. flotta egyik kísérőhajója tüzet nyitott az ellenségre
� az olaszok MAS (Motorscafi Anti Sommergibili- gyorsnaszád típus) hajója

gyorsaságát kihasználva kereket oldott
� Seitz Henrik, a Szent István parancsnokat utasította a legénységet, hogy

zárják le a hajó sérült részeit
� a hajót leállították, a gőzt kiengedték, manuálisan kellett megoldani a 4 

löveg páncéltornyának forgatását, majdnem egyenesbe került a hajó
� mikor a Szent István jobboldali ágyúcsövei is már belelógtak a vízbe, két

magyar matróz önkéntesen vállalkozott elzárni a tüzet, hogy ne 
robbanjon fel a kazán, a parancsnok rájuk záratta az ajtót, a két matróz 
megfulladt

� 6 óra 10 perckor az SMS Szent István felfordult, hatalmas súlya miatt a 
körülötte képződött örvénnyel lehúzott több úszva menekülő embert

� A Szent István hajó elsülyedésekor Horthy nem tartózkodott a közelben
sem, hiszen Otranto felé hajózott mérföldekkel távolabb



� 1918.november 1-jén hivatalosan megszűnt a 
K.u.K. flotta

� a hajókat átadták az újonnan létrejött
Jugoszláviának

� 1918.november 3-án hivatalosan is aláírták a 
fegyverszünetet

� ezennel pedig véget értek az adriai
hadműveletek





� az 1867-ben a kiegyezéssel létrejött Osztrák-Magyar Monarchia 
hadifejlesztéseinek fontos eredménye volt az adriai K.und K. 
haditengerészet létrehozása, modern hadi hajóklal, cirkálókkal, 
gyorsnaszádokkal való ellátása

� fiumei tengerészeti akadémia európai képzést biztosított
� Horthy Miklós tengerésztiszti karrierje jelezte, hogy  Ferenc József 

uralkodásának 60 éve alatt az arra érdemes magyar tisztek is 
komoly parancsnoki szerepet kaphattak

� antant blokád alá vette az osztrák-magyar flottát 
� 1917-ben Horthy főparancsnoka alatt sikerült átmenetileg feltörni 

a blokádot 
� az otrantoi győzelem alapozta meg Horthy Miklós katonai és 

politikai pályafutását, és része lett annak a kultusznak, amely a 
trianoni Magyarország életben maradását szolgálta
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� https://images.search.yahoo.com/search/images?p=otrantoi+csata+1917
+majus&fr=mcafee_uninternational&imgurl=https%3A%2F%2Fm.blog.h
u%2Fto%2Ftortenelemtanulas%2Fimage%2Fotrantoi_csata.jpg#id=4&i
url=https%3A%2F%2Fm.blog.hu%2Fto%2Ftortenelemtanulas%2Fimag
e%2Fotrantoi_csata.jpg&action=click–Az otrantoi csata, térkép

� https://www.youtube.com/watch?v=5pSiCjfhUUw –Az SMS Szent István
elsüllyedése

� https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0geK.JFIZpeTfE
Aej9XNyoA;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ
0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=szent+istv%C3%A1n+hadihajo&fr2=piv-
web&fr=mcafee_uninternational#id=3&iurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.c
om%2Fvi%2FKujWG7ROuqA%2Fmaxresdefault.jpg&action=click –A 
süllyedő SMS Szent István

� http://foter.ro/cikk/20150907_horthy_miklos_belovagolt_a_tortenelemb
e/ -A sebesült Horthy

� https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Novaral.jpg
Novara gyorscirkáló
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