
Két tanéven át 20 Napsugár lapszám
ban meséltem nektek győzelmeink
ről, katonai nagyságunkról. Re -

mélem, lelketekben fénylik néhány név és 
évszám, hogy büszkék legyetek, és megcá
folhassátok, ha kicsiny és örökké vesztes 
népnek bélyegzik a magyarokat. 

Legendás vitézségünk minden korban 
termett hősöket, akik előtt még az ellenség 
is fejet hajtott. 

Egyik legfényesebb XX. századi haditet
tünk az otrantói győzelem volt. Azért nem 
hallottatok róla, mert Horthy Miklós nevé
hez fűződik. 

A kommunista diktatúra idején kiejteni 
is tilos volt Horthy nevét. Annyira befeketí
tették, hogy még ma is nehéz tisztán lát
nunk alakját. Háborús bűnösnek, fajgyűlö
lőnek bélyegezték, pedig csak igaz hazafi 
volt, erős akaratú, tisztakezű, nehéz idők
ben vívódó magyar vezető. 1920-tól 1944-
ig kormányozta, a halálból támasztotta és 
építette fel az országot, amelyet a háború, 
Kun Béla kommunistái és az idegen hordák 

szétzüllesztettek, 
a trianoni béke
diktátum egy  har ma
dára csonkított, meg
fosztott területétől, lakosságától, vasútjától, 
nyersanyagaitól. Ebből a reménytelenség
ből emelte ki a maradék kis Magyarorszá
got Horthy Miklós. Épített, és felelősséggel, 
bölcsen tervezett. De a második világhábo
rúban ismét minden összeomlott. Német, 
majd amerikai fogságba került, végül Por
tugáliába menekült. Itt halt meg röviddel 
azután, hogy eljutott hozzá az 1956-os for
radalom bukásának híre. Tiszta jellemére 
vall, hogy 24 évnyi kormányzás után va
gyona ugyanakkora volt, mint amikor meg
választották. 

Az otrantói csata idején, 1917-ben Hor
thy Miklós az osztrák–magyar haditengeré
szet sorhajó-kapitánya volt. Ez a szárazföldi 
erők ezredesi rangjának felelt meg. 

Hogyhogy osztrák–magyar? – kérdezhe
titek, kis történészeim, hiszen májusi me
sém még az 1848-as szabadságharcról 
szólt, s abban bizony az osztrákok az ellen
ségeink voltak. Ám fordult a történelem ke
reke, és 1867-ben Deák Ferenc már úgy 
látta jónak, hogy kiegyezzen Béccsel, és 
Osztrák–Magyar Monarchiaként békében 
épüljön az ország. De a „boldog békeidő
nek” vége szakadt, s mi az osztrákok olda
lán küzdöttük végig, és vesztettük el az első 
világháborút. 

E háború egyik legjelentősebb tengeri 
csatáját Horthy Miklós vezette, és nyerte 
meg 1917. május 15-én az Otrantói-
szorosban, az Adriai és a Földközitenger 
között. Az Adriát az osztrák–magyar flotta 
uralta, de ellenfeleink, az antant szövetsé
get alkotó angolok, franciák és a hozzájuk 
átpártolt olaszok hajózárral, víz alatti drót
hálók és érintőaknák segítségével megaka
dályozták az osztrák–magyar hajók és ten
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Májusi mesémben olvashattatok 1848 egyik 
csillagáról, akinek ereje és bátorsága még az 
orosz tiszteket is bámulatba ejtette. Ki volt ő?

A győztes cirkálók Otrantónál
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geralattjárók kijutását a Földközi-tengerre. 
Horthy feladata az volt, hogy áttörje ezt 
a hajózárat.

Zászlóshajója, a Novara cirkáló fedélze
téről irányította az ütközetet Acton, angol 
tengernagy flottájával szemben. Május 15-
én hajnalban 3 cirkálónk és 2 rombolóha
jónk sikeresen elsüllyesztett 12 őrhajót, 10-
et súlyosan megrongált, majd két rombolót 
és két teherhajót semmisített meg. Ezután 
a Csepel és a Balaton romboló a parti tü
zérség oltalma alatt visszavonult a báziski
kötőbe, Cattaróba.  

Horthy három cirkálójára azonban most 
várt a legádázabb csata. Fél tízkor kezdő
dött a tűzpárbaj. A 8 km-es távolság túl 
nagy volt a Novara ágyúinak, ezért Horthy 
a Földközi-tengeren első ízben mestersé
ges ködöt alkalmazva közelítette meg az 
ellenséget. Ekkor a zászlóshajót találat 
érte. A parancsnoki hídon álló Horthy fe
jén, lábán megsebesült. Amint eszméletét 
visszanyerte, hordágyon a fedélzetre vitette 
magát, és tovább irányította a csatát. 

A Novara gépházába is lövedék csapó
dott, s ez végzetes lett volna, de az ütközet 
ekkorra már eldőlt: az ellenséges hajók 
visszavonultak, Horthyt ünneplés és ellen
tengernaggyá való előléptetés várta.

A Horthy vezette osztrák–magyar köte
lék a fegyverzet alapján háromszoros, a le
génység számát tekintve kétszeres túlerőt 

győzött le. Saját hajóveszteség nélkül el
süllyesztett 16, harcképtelenné tett 12 el
lenséges hajót. Az ellenfélnek 116 halottja, 
48 sebesültje, nekünk 15 halottunk, 31 se
besültünk volt. 

Soksok monda szól arról, hogy a ma
gyarok mennyire nemeslelkűek és könyö
rületesek voltak a legyőzött ellenséggel. 
Horthy Miklós a háború után kitüntetést 
kapott Angliától, amiért kimentette a süly
lyedő brit hajók legénységét.

Victor Hugo a hősök nemzetének nevez
te a magyarokat. Hősök unokái vagytok, 
kis vitézeim! Erős gyökerű fának dús a 
lombja. Gyökereitekből táplálkozzatok, 
őrizzétek a hősök emlékét, mérjétek hozzá
juk magatokat, és ismét legyőzhetetlenek 
leszünk.

Zsigmond Emese
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A legázolt, bilincsbe vert Magyarország töb-
bet tett a szabadságért és az igazságért, mint 
bármelyik nép a világon. 

(Albert Camus, Nobel-díjas francia író)

Harcoltak már magyarok Otrantóban! 
1481-ben kinek a serege szabadította 

meg az olasz várost a török hódítóktól? 
Lapozz vissza egyik korábbi mesémhez: 

www.napsugar.ro/pdf/koszabosza/
gyoztescsataink/kb_kinizsipal.pdf

Márciusi megfejtések: Magyarországon 1848. március 15-én tört ki a for
radalom. Vezérei: Budapesten Vasvári Pál, Petőfi Sándor, Irinyi József,  

Jókai Mór, Klauzál Gábor, Nyáry Pál,  Pozsonyban pedig Kossuth  
Lajos. A 13 aradi vértanút 1849. október 6-án végezték ki. Ne feled
jük őket: Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János,  
Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg 
Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, 

Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos. Nyertesek: Szabó István, 
Dés; Demeter Karola és István, Székelyszáldobos; Koszta 
Krisztián, Marosvásárhely.

Horthy a Novara parancsnoki hídján
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