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There are no translations availableImi barÃ¡tunk jÃ³voltÃ¡bÃ³l megcsodÃ¡lhatjuk az ADMIRAL GRAF SPEE 1:20
mÃ©retarÃ¡nyÃº modelljÃ©t. Az alÃ¡bbiakban rÃ¶viden ismertetem a hajÃ³ rÃ¶vid Ã©letÃºtjÃ¡t.
Â

A Versaillesi bÃ©keszerzÅ‘dÃ©s a nÃ©met flottÃ¡t is halÃ¡lra Ã-tÃ©lte. MindÃ¶ssze hat kis csatahajÃ³t, hat cirkÃ¡lÃ³t, tizenkÃ©t
torpedÃ³rombolÃ³t Ã©s tizenkÃ©t torpedÃ³naszÃ¡dot engedÃ©lyezett vÃ©delmi cÃ©lokra. A nÃ©met admiralitÃ¡s 1919-et kÃ¶ve
vezetÅ‘i, mint pÃ©ldÃ¡ul Zenker admirÃ¡lis, egy percig sem hittÃ©k, hogy a megalÃ¡zÃ³ fegyverletÃ©tel Ã¡tmeneti veresÃ©gnÃ©
tÃ¶bbet jelent. A washingtoni flottaszerzÅ‘dÃ©s 10 Ã©ves flottafejlesztÃ©si moratÃ³riumot Ã¡llapÃ-tott meg a gyÅ‘ztesek
erÅ‘viszonyÃ¡nak megtartÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben. A Brit Birodalom 1933-ban hozzÃ¡jÃ¡rult - FranciaorszÃ¡g hÃ¡ta mÃ¶gÃ¶tt Ã©s a
washingtoni flottaegyezmÃ©ny figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyÃ¡sÃ¡val - hogy NÃ©metorszÃ¡g csatahajÃ³kat, cirkÃ¡lÃ³kat,
torpedÃ³rombolÃ³kat Ã©pÃ-tsen magÃ¡nak, azzal a kikÃ¶tÃ©ssel, hogy ezek tonnaÅ±rtartalma Ã©s tÅ±zereje nem haladhatja
meg a KirÃ¡lyi haditengerÃ©szet tonnatartalmÃ¡nak Ã©s tÅ±zerejÃ©nek 35%-Ã¡t. A tengeralattjÃ¡rÃ³ flottillÃ¡ban viszont 100%-o
egyenlÅ‘sÃ©get hirdetett az egyezmÃ©ny.

NÃ©metorszÃ¡g tehÃ¡t most mÃ¡r hivatalosan is Ã©pÃ-thetett hajÃ³kat. Olyan hajÃ³t kellett konstruÃ¡lni, amely tÅ±zerejÃ©vel
elsÃ¼llyeszthette a kereskedelmi hajÃ³kat Ã©s az esetleg Å‘ket kÃ-sÃ©rÅ‘ kÃ¶nnyÅ± hajÃ³egysÃ©geket, gyÅ‘zelmi esÃ©lyekke
Ã¼tkÃ¶zhetett meg a cirkÃ¡lÃ³kkal, Ã©s sebessÃ©gÃ©nÃ©l fogva elmenekÃ¼lhetett a nehezebb csatahajÃ³k, illetve
csatacirkÃ¡lÃ³k elÅ‘l. Ezeket a kÃ¶vetelmÃ©nyeket figyelembe vÃ©ve a nÃ©met hajÃ³gyÃ¡rtÃ³ ipar hosszas elotervek utÃ¡n egy
elÅ‘szÃ¶r nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³nak nevezett hajÃ³tÃ-pust alkotott meg, melynek nagy (21000 mÃ©rfÃ¶ldes) hatÃ³tÃ¡volsÃ¡ga, Ã©s
hÃ¡rom toronyban 6 darab 280 mm-es, a nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³knÃ¡l nagyobb Å±rmÃ©retÅ±, erÅ‘sebb fÅ‘tÃ¼zÃ©rsÃ©ge volt. SzÃ¡m
technikai ÃºjÃ-tÃ¡st vezettek be, pÃ©ldÃ¡ul a hajÃ³test Ã-vhegesztÃ©sÃ©t. (A rÃ©gebbi hajÃ³kon szegecselÃ©st alkalmaztak). A
hajÃ³osztÃ¡lyt vÃ©gÃ¼l a nÃ©metek, mivel erÅ‘sebb lett, mint a nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³k, Panzerschiffnek (pÃ¡ncÃ©loshajÃ³nak) az
angolok pocket battleshipnek (zsebcsatahajÃ³nak) neveztÃ©k. 1931 Ã©s 1936 kÃ¶zÃ¶tt hÃ¡rom ilyen egysÃ©g Ã©pÃ¼lt meg. A
DEUTSLAND (kÃ©sÅ‘bbi LÃœTZOW), az ADMIRAL SHEER Ã©s az erÅ‘sÃ-tett ADMIRAL GRAF SPEE.

Az erÅ‘sÃ-tett GRAF SPEE a tÃ¶bbi zsebcsatahajÃ³tÃ³l eltÃ©rÅ‘en nem 15 900, hanem 16 200 bruttÃ³regisztertonnÃ¡s hajÃ³
volt. MÃ©retei: 186 m x 20,7 m x 7,25 m. PÃ¡ncÃ©lzata a vÃ-zvonalnÃ¡l 60-80mm, a fedÃ©lzeten 40 mm, a felÃ©pÃ-tmÃ©nyeke
150 mm Ã©s a hÃ¡rom fÅ‘ Ã¡gyÃºtornyon 85-140 mm-esre kÃ©szÃ¼lt. HajtÃ³mÅ±ve, 4x2 darab MAN 9 hengeres Diesel motor
volt, ami 2 darab hajÃ³mÅ±vÃ¶n keresztÃ¼l 2 darab hajÃ³csavart hajtott meg. GÃ©pei teljesÃ-tmÃ©nye elÃ©rte a 56 800 LE-t.
UtazÃ³sebessÃ©ge 26, maximÃ¡lis sebessÃ©ge 28,5 csomÃ³, mely jÃ³val tÃºlszÃ¡rnyalta az akkori brit csatahajÃ³k 22-25
csomÃ³s sebessÃ©gÃ©t. A fÅ‘tÃ¼zÃ©rsÃ©gen kÃ-vÃ¼l 8 db 150 mm Ã©s 6 db 105 mm valamint 8x4 db 37 mm-es lÃ©gelhÃ¡r
Ã¡gyÃºval is rendelkezett. KÃ©sÅ‘bb mÃ©g 20 db 20 mm-es lÃ©gelhÃ¡rÃ-tÃ³ gÃ©pÃ¡gyÃºval is felszereltÃ©k. 8 db 533 mm-es
torpedÃ³vetÅ‘csÃ¶vet is beszereltek, bÃ¡r ezeket Ã¡ltalÃ¡ban csatahajÃ³k nem hasznÃ¡ltak. FelderÃ-tÃ©sre 1 katapulton 2 db
vÃ-zi repÃ¼lÅ‘gÃ©pet alkalmaztak. 1939-ben elsÅ‘kÃ©nt szereltÃ©k fel radarral a nÃ©met hajÃ³k kÃ¶zÃ¼l. LegÃ©nysÃ©g 115
hajÃ³ parancsnokÃ¡nak Hans Langsdorff kapitÃ¡nyt neveztÃ©k ki.

1939. augusztus 19-Ã©n a nÃ©met AdmiralitÃ¡s megkezdte tengeralattjÃ¡rÃ³inak felvonultatÃ¡sÃ¡t a Brit Szigetek
megkÃ¶zelÃ-tÃ©si Ãºtjainak kÃ¶rzetÃ©be. Augusztus 21-Ã©n az Atlanti Ã“ceÃ¡n dÃ©li rÃ©szÃ©re, DÃ©l-Amerika keleti partjaih
vezÃ©nyeltÃ©k a GRAF SPEE-t, augusztus 24-Ã©n testvÃ©rhajÃ³jÃ¡t a DEUTSLAND-ot az Atlanti Ã“ceÃ¡n Ã©szaki tÃ©rsÃ©gÃ
zsebcsatahajÃ³knak azt a parancsot adtÃ¡k, hogy egyelÅ‘re tartÃ³zkodjanak az ellensÃ©g hajÃ³zÃ¡sa elleni mindennemÅ±
hadmÅ±veletektol, Ã©s maradjanak a vÃ¡rakozÃ¡si kÃ¶rzetben. A GRAF SPEE megfordult MontevideÃ³ kikÃ¶tojÃ©ben is.
Szeptember 9-Ã©n arra kaptak utasÃ-tÃ¡st, hogy Ã¡ltalÃ¡ban ne tartÃ³ztassÃ¡k fel a francia hajÃ³kat, Ã©s mindenkÃ©ppen
kerÃ¼ljÃ©k el a kellemetlensÃ©geket FranciaorszÃ¡ggal. Az angol hajÃ³k elleni harctevÃ©kenysÃ©g korlÃ¡tozÃ¡sa szeptember
ig, a franciÃ¡k elleni november kÃ¶zepÃ©ig volt Ã©rvÃ©nyben. A nÃ©met politikai vezetÃ©s ezzel a lÃ©pÃ©sÃ©vel megprÃ³bÃ
megosztani a szÃ¶vetsÃ©geseket.

Az ADMIRAL GRAF SPEE az Atlanti Ã“ceÃ¡n dÃ©li tÃ©rsÃ©gÃ©ben cirkÃ¡lt, Ã©s december elejÃ©ig hat kereskedelmi hajÃ³t
sÃ¼llyesztett el, Ã¶sszesen 27300 brt tonna Å±rtartalommal. A nÃ©met hadvezetÃ©s a SPEE-t azzal segÃ-tette, hogy dÃ©lamerikai, elsÅ‘sorban argentin kapcsolatai rÃ©vÃ©n, a montevideÃ³i Ã©s buenos airesi ÃºjsÃ¡gokban lÃ³verseny tippnek Ã¡lcÃ¡z
megjelentette a kikÃ¶tÅ‘kbÅ‘l kifutÃ³ angol hajÃ³k neveit, Ã©s odds-kÃ©nt a hajÃ³k indulÃ¡si idejÃ©t, illetve a tartÃ³zkodÃ¡suk
hosszÃºsÃ¡gi Ã©s szÃ©lessÃ©gi fokÃ¡t jelÃ¶lte meg. Ã•gy a lassÃº jÃ¡rÃ¡sÃº teherhajÃ³kat a gyors zsebcsatahajÃ³ rÃ¶vid idÅ‘ a
felderÃ-tette, Ã©s elfoghatta. Langsdoff kapitÃ¡ny vÃ©gig a genfi egyezmÃ©ny Ã©s a zsÃ¡kmÃ¡nyjog Ã-rott Ã©s Ã-ratlan szokÃ
szellemÃ©ben jÃ¡rt el. A hajÃ³kat feltartoztatÃ¡suk utÃ¡n megadÃ¡sra szÃ³lÃ-totta fel, a legÃ©nysÃ©gnek idÅ‘t adott
mentÅ‘csÃ³nakba valÃ³ Ã¡tszÃ¡llÃ¡sra, majd vagy Ã¡gyÃºival, vagy kis tengerÃ©szcsapat Ã¡tkÃ¼ldÃ©sÃ©vel Ã©s robbanÃ³anya
felszerelÃ©sÃ©vel elsÃ¼llyesztette a hajÃ³kat. Az elsÃ¼llyesztett hajÃ³k tengerÃ©szeit sajÃ¡t hajÃ³jÃ¡ra szÃ¡llÃ-totta, hogy ne
Ã¡ruljÃ¡k el a GRAF SPEE tartÃ³zkodÃ¡si helyÃ©t. A GRAF SPEE rÃ¡diÃ³s eszkÃ¶zeivel csak vette az Ã¼zeneteket, de adÃ¡st
nem adott le, mivel a rÃ¡diÃ³hÃ¡romszÃ¶gelÃ©s mÃ³dszerÃ©vel felderÃ-theto lett volna tartÃ³zkodÃ¡si helye. Az angol
rÃ¡diÃ³felderÃ-tok legfeljebb a megtÃ¡madott hajÃ³k vÃ©szhÃ-vÃ³ rÃ¡diÃ³jeleit vettÃ©k. A GRAF SPEE az elsÃ¼llyesztÃ©s utÃ¡
Ã¡ltalÃ¡ban nagy sebessÃ©ggel elhagyta a tÃ¡madÃ¡s helyÃ©t. Ezeknek az intÃ©zkedÃ©seknek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en a britek tudtÃ
hogy valahol az Atlanti Ã“ceÃ¡n dÃ©li rÃ©szÃ©n cirkÃ¡l a nÃ©met zsebcsatahajÃ³, de pontosan nem tudtÃ¡k bemÃ©rni. A GRAF
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SPEE decemberben tovÃ¡bbi hÃ¡rom hajÃ³t semmisÃ-tett meg 21900 brt tonna Å±rtartalommal. A hajÃ³n a fegyelem Ã©s a
harci kedv magas volt. A tengerÃ©szek tudtÃ¡k, hogy vesztesÃ©get okoznak az ellensÃ©gnek Ã©s ekkor mÃ©g nem tartottak
attÃ³l, hogy esetleg angol flottaegysÃ©gekkel is talÃ¡lkozhatnak. BÃ-ztak a cirkÃ¡lÃ³kÃ©nÃ¡l erosebb tÃ¼zÃ©rsÃ©gÃ¼kben is.

MÃ¡rcius kÃ¶zepÃ©re fokozatosan gyengÃ¼lt a nÃ©met felszÃ-ni flotta harci aktivitÃ¡sa. A LUTZOW hazai kikÃ¶toben
javÃ-tÃ¡son volt. A SCHARNHORST Ã©s GNEISENAU csatacirkÃ¡lÃ³k Ã¡tjutottak ugyan a kÃ¶d leple alatt az angol
kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³k ellenÅ‘rzÃ©si Ã¶vezetÃ©n Ã©s november 23.-Ã¡n elsÃ¼llyesztettÃ©k a RAWALPINDI angol segÃ©dcirkÃ¡l
utÃ¡na azonban a tÃºlerejÅ± KirÃ¡lyi haditengerÃ©szeti egysÃ©gekkel valÃ³ talÃ¡lkozÃ¡stÃ³l fÃ©lve igyekeztek az Ã‰szaki teng
hajÃ³zni, majd a Helgolandi Ã¶bÃ¶lben elrejtÅ‘zni.

Az angol kÃ¶telÃ©kek szisztematikus mÃ³dszerrel fÃ©sÃ¼ltÃ©k Ã¡t a dÃ©li tÃ©rsÃ©get, a legkÃ¶zelebbi esquadron mindig a
legutolsÃ³ segÃ©lykÃ©rÃ©s helyÃ©re siettet, majd onnan a lehetsÃ©ges irÃ¡nyokban kerestÃ©k a nÃ©met hajÃ³t. Az egyik kÃ¶
december 13.-Ã¡n rÃ¡bukkant a GRAF SPEE-re. A kÃ¶telÃ©k hajÃ³i az EXETER nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³ Sherwood kapitÃ¡ny
parancsnoksÃ¡ga alatt, valamint kÃ©t LEANDER osztÃ¡lyÃº kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³, az ACHILLES Ã©s az AJAX volt. Sherwood
kÃ¶telÃ©kÃ©vel a GRAF SPEE-nek fel kellet venni a kÃ¼zdelmet. A nÃ©metek szÃ¡mÃ¡ra elÅ‘nyÃ¶s volt, hogy a
nehÃ©ztÃ¼zÃ©rsÃ©ge nagyobb hatÃ³tÃ¡volsÃ¡gÃº volt, mint a britekÃ©, pÃ¡ncÃ©lzata pedig erÅ‘sebb. A britek viszont gyorsab
voltak, valamint egy hajÃ³ ellen hÃ¡rman Ã¡lltak ki, ezÃ©rt a nÃ©met hajÃ³nak meg kellet osztani tÃ¼zÃ©t. Langsdorff
bizakodott, hogy a nehÃ©zÃ¡gyÃºinak tÃ¼ze elÃ©gsÃ©gesnek bizonyul a britek tÃ¡vol tartÃ¡sÃ¡hoz. Sherwood terve az volt, ho
a legjobban vÃ©dett hajÃ³, az EXETER egyenesen a SPEE-t tÃ¡madja, magÃ¡ra vonva a nÃ©met hajÃ³ tÃ¼zÃ©t, mÃ-g a kÃ©t
kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³ kisebb Ã¡gyÃºival hatÃ¡sos lÅ‘tÃ¡volsÃ¡gra jut. FelbocsÃ¡tottÃ¡k az egyik angol gÃ©pet, hogy tÅ±zvezÃ©nylÃ
hasznÃ¡ljÃ¡k. Langsdorff a sajÃ¡t hidroplÃ¡njÃ¡t nem indÃ-totta, feltÃ©telezve, hogy a tÃ¡volsÃ¡gmÃ©rÅ‘k adatai alapjÃ¡n pontos
tÃ¼zÃ©rsÃ©gÃ©nek a tÃ¼ze.

A nÃ©met hajÃ³ kezdte a tÃ¼zelÃ©st. A GRAF SPEE nÃ©hÃ¡ny sortÅ±z utÃ¡n tÃ¼zÃ©rsÃ©gi villÃ¡ba fogta az EXETER-t, majd
eltalÃ¡lta elÅ‘szÃ¶r az elsÅ‘ fedÃ©lzetÃ©t az orr kÃ¶zelÃ©ben. TÅ±z Ã¼tÃ¶tt ki az angol hajÃ³n, de a kÃ¡relhÃ¡rÃ-tÃ³ brigÃ¡dok
megkezdtÃ©k a tÅ±z oltÃ¡sÃ¡t, Ã©s a hajÃ³ harckÃ©pes maradt. NÃ©hÃ¡ny perc mÃºlva Sherwood hajÃ³jÃ¡t elfordÃ-ttatta a SP
irÃ¡nyÃ¡val pÃ¡rhuzamosra, Ã-gy Ã¶sszes Ã¡gyÃºtornyÃ¡val tÃ¼zet nyithatott a nÃ©metekre. VesztÃ©re. Mielott a brit
nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³ belÅ‘tte volna magÃ¡t, tÃ¶bb 28cm-es nehÃ©zlÃ¶vedÃ©k zÃºdult rÃ¡. Az egyik a parancsnoki hidat is eltalÃ¡lta.
ott tartÃ³zkodÃ³ tisztikar egy rÃ©sze azonnal meghalt, Sherwood is sÃºlyosan megsebesÃ¼lt. KÃ©t Ã¡gyÃºtorony is talÃ¡latot
kapott, Ã-gy kiesett a kÃ¼zdelembol. Sherwood lebotorkÃ¡lt a roncsdarabok kÃ¶zÃ¶tt az alsÃ³ fedÃ©lzetre Ã©s tovÃ¡bb biztatta
embereit a harc folytatÃ¡sra. Az angol cirkÃ¡lÃ³ lÃ¶vedÃ©kei is eltalÃ¡ltÃ¡k a nÃ©met hajÃ³t Ã©s a SPEE is kigyulladt. Azonban
kÃ¡r a SPEE-n csekÃ©ly volt, mivel erosebb pÃ¡ncÃ©lzattal rendelkezett. A kÃ©t mÃ¡sik angol cirkÃ¡lÃ³ is felzÃ¡rkÃ³zott kÃ¶zbe
Ã©s 152 mm-es Ã¡gyÃºibÃ³l tÃ¼zelt a GRAF SPEE-re. Az angol tÅ±zvezeto repÃ¼lÅ‘ segÃ-tsÃ©ge nagy elÅ‘nyt jelentett a
briteknek, mivel a vÃ-zbe csapÃ³dÃ³ lÃ¶vedÃ©kek miatti vÃ-zgejzÃ-rek elhomÃ¡lyosÃ-tottÃ¡k a tÃ¡volsÃ¡gmÃ©rÅ‘ket, Ã-gy
tÃ¼zelÃ©sÃ¼k pontatlanabbÃ¡ vÃ¡lt. Az EXETER-t kÃ¶zben Ãºjabb talÃ¡latok Ã©rtÃ©k, Ã-gy Sherwood kÃ©nytelen volt a hajÃ³
fÃ¼stbe burkolni Ã©s kivonni a nÃ©met tÃ¼zÃ©rsÃ©g hatÃ³tÃ¡volsÃ¡gÃ¡bÃ³l.
A kÃ©t kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³ tovÃ¡bb folytatta a harcot. TÃ¶bb talÃ¡latot Ã©rtek el a SPEE-n, kÃ¶ztÃ¼k egy a parancsnoki
harcÃ¡llÃ¡spontot is megrongÃ¡lta, Langsdorff kapitÃ¡ny is megsÃ©rÃ¼lt, bal karjÃ¡t egy fÃ©mdarab sebezte fel. A GRAFF
SPEE tÃ¼zÃ©rei minden dicsÃ©retet megÃ©rdemeltek, a kÃ©t angol kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³ is tÃ¶bb talÃ¡latot kapott.

Langsdorff Ãºgy dÃ¶ntÃ¶tt, hogy csatahajÃ³jÃ¡val megszakÃ-tja a csatÃ¡t, mivel ha le is gyÅ‘zi a brit cirkÃ¡lÃ³kat,
valÃ³szÃ-nÅ±leg sajÃ¡t hajÃ³ja is megsÃ©rÃ¼l, Ã©s Å‘ messzebb volt a hazai kikÃ¶toktol. Az angol hajÃ³k viszont segÃ-tsÃ©ge
kaphattak a kÃ¶zeledÅ‘ tÃ¶bbi cirkÃ¡lÃ³tÃ³l. MegszakÃ-totta a harcÃ©rintkezÃ©st, Ã©s a semleges MontevideÃ³ kikÃ¶tÅ‘jÃ©be
hajÃ³zott. A nÃ©met hajÃ³rÃ³l Langsdorff elengedte a fogoly kereskedelmi tengerÃ©szeket, akik megkÃ¶szÃ¶ntÃ©k a nemes
gesztust, embersÃ©gÃ©t. A brit kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³k kÃ¶vettÃ©k, majd nem messze a kikÃ¶tÅ‘tÅ‘l a nyÃ-lt tengeren lezÃ¡rtÃ¡k a
kivezeto utat. Langsdoff helyzete nem volt remÃ©nytelen.

TÃ¡rgyalÃ¡sokat kezdett az uruguayi hatÃ³sÃ¡gokkal, hogy idÅ‘t nyerve kijavÃ-thassa a hajÃ³ sÃ©rÃ¼lÃ©seit. Uruguay semleges
orszÃ¡g volt, ugyanakkor gazdasÃ¡gilag erÅ‘sen fÃ¼ggÃ¶tt Nagy-BritanniÃ¡tÃ³l. VÃ©gÃ¼l Eugene Millington-Drake brit
nagykÃ¶vet nyomÃ¡sÃ¡ra az uruguayi kormÃ¡ny 72 Ã³rÃ¡nyi tartÃ³zkodÃ¡si idÅ‘t engedÃ©lyezett a nÃ©meteknek. Ez kevÃ©s idÅ
volt, mert a sÃ©rÃ¼lÃ©sek kijavÃ-tÃ¡sÃ¡ra 2-3 hÃ©t kellett volna. A nÃ©met nagykÃ¶vettel argentin kÃ¶zvetÃ-tÃ©ssel elhitettÃ©
a nÃ©met hajÃ³nak semmi esÃ©lye, Ã©s Ãºjabb angol hajÃ³k Ã©rkezÃ©se vÃ¡rhatÃ³. Ez nem volt igaz, a tÃ¶bbi brit cirkÃ¡lÃ³
odaÃ©rkezÃ©sÃ©hez mÃ©g tÃ¶bb napra lett volna szÃ¼ksÃ©g. A nÃ©met nagykÃ¶vetsÃ©ggel Ã©s a tengernagyi hivatallal eg
Langsdoff parancsot kapott, hogy a GRAF SPEE az ellensÃ©g kezÃ©re nem kerÃ¼lhet.

1939. december 17-Ã©n a nÃ©met tengerÃ©szek nagy rÃ©sze elhagyta a hajÃ³t. Langsdorff a legÃ©nysÃ©g Ã©s a tisztek kis
csoportjÃ¡val gÅ‘zt fejlesztve kifutÃ¡sra kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ¶tt. A nÃ©met Ã³riÃ¡s lassan a kikÃ¶to kijÃ¡rata felÃ© hajÃ³zott. A britek
csatavonalban vÃ¡rtÃ¡k. A kijÃ¡ratnÃ¡l, a Rio de la Plata folyÃ³ torkolatÃ¡nÃ¡l Langsdorff Ã©s emberei csÃ³nakba szÃ¡lltak Ã©s a
kikÃ¶to felÃ© vettÃ©k az irÃ¡nyt. A nÃ©met hajÃ³t nÃ©hÃ¡ny percre rÃ¡ hatalmas robbanÃ¡sok rÃ¡ztÃ¡k meg, Ã©s lassan az Ã¶
sekÃ©ly vizÃ©be merÃ¼lt. Egy amerikai rÃ¡diÃ³ Ã©lÅ‘ben kÃ¶zvetÃ-tette a hajÃ³ megsemmisÃ¼lÃ©sÃ©t. Langsdorff Ã©s legÃ
menedÃ©kjogot kÃ©rtek a hatÃ³sÃ¡goktÃ³l, akik internÃ¡ltÃ¡k a tengerÃ©szeket. Hans Langssdorf csak nÃ©hÃ¡ny nappal Ã©lte
hajÃ³ja elvesztÃ©sÃ©t: 1939. december 20-Ã¡n fÅ‘be lÅ‘tte magÃ¡t.
Napjainkban nagy erÅ‘feszÃ-tÃ©seket tesznek, hogy a GRAF SPEE-t kiemeljÃ©k a kÃ¶zel 65 Ã©ve tartÃ³ fogsÃ¡gÃ¡bÃ³l. A
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kiemelÃ©s szakÃ©rtÅ‘k szerint tÃ¶bb Ã©vet Ã©s dollÃ¡rmilliÃ³kat fog felemÃ©szteni. KiemelÃ©se utÃ¡n mÃºzeumban szÃ¡ndÃ©
bemutatni. Jelenleg egy fekete bÃ³ja mutatja a folyÃ³ torkolatÃ¡ban, hol pihen az egykori nÃ©met cirkÃ¡lÃ³.
A mellÃ©kelt kÃ©peken a korabeli felvÃ©telek, jellegrajz, illetve egy gyÃ¶nyÃ¶rÅ± 1:10 mÃ©retarÃ¡nyÃº R/C modell lÃ¡thatÃ³.
FelhasznÃ¡lt irodalom, melyeknek Ã¶sszefÃ©sÃ¼lÃ©se a fenti cikk:
- http://www.altonova.hu/forszazs/tenger/spee.html KelecsÃ©nyi IstvÃ¡n Ã-rÃ¡sa Magyar Nemzet Magazin 2004. 02. 21-i
szÃ¡ma 27. oldal

Ui.:Â AÂ hÃ-radÃ³ban (2004.02.26. TV2) a kÃ¶vetkezÅ‘ tudÃ³sÃ-tÃ¡s hangzott el: KiemeltÃ©k az 1939-ben elsÅ±llyesztett GRAF
SPEE nÃ©met hadihajÃ³ lÃ¶vegtornyÃ¡t a folyÃ³bÃ³l. Mitegy 7 m mÃ©lyen volt kÃ¶zel 65 Ã©vig. Ã‰s mutatjÃ¡k kÃ©ppel is, aho
ÃºszÃ³daru uszÃ¡lyra helyezi a lÃ¶vegtornyot.
WEB:
- http://www.grafspee.com/
- http://www.bismarck-class.dk/shipmodels/german_models/admiralgrafspeeterra.html William Terra barÃ¡tunk az Å‘ 1:20as modelljÃ©vel
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