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There are no translations availableA nÃ©met haditengerÃ©szet a vilÃ¡ghÃ¡borÃºt megelÅ‘zÅ‘ Ã©vtizedben teljes erÅ‘vel kÃ©szÃ
angollal valÃ³ mÃ©rkÅ‘zÃ©sre, amit a nÃ©met kÃ¼lpolitika elkerÃ¼lhetetlennek tartott. A nÃ©met-angol viszony
rosszabbodÃ¡sÃ¡nak egyik fÅ‘ oka Ã©ppen a nÃ©met flotta rohamos fejlesztÃ©sÃ©ben gyÃ¶kerezett. A nÃ©met azon volt, hogy
angol flottÃ¡t belÃ¡thatÃ³ idÅ‘n belÃ¼l utÃ³lÃ©rje. De 1914-ben ettÅ‘l mÃ©g tÃ¡vol Ã¡llt. HajÃ³egysÃ©gekben mÃ©gis mÃ¡r anny
gyarapodott, hogy a vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sekor a nÃ©met flotta az angolok Ãºgynevezett Super-Dreadnougth tipusu, azaz
20.000 tonnÃ¡n felÃ¼li, 12 darab legnagyobb Ã¼rmÃ©retÃ¼ Ã¡gyÃºval felfegyverzett 22 csatahajÃ³jÃ¡val 16 ilyen hajÃ³t tudott
szembeÃ¡llÃ-tani. Ez a tipus az orosz-japÃ¡n tengeri hÃ¡borÃº tapasztalatai alapjÃ¡n fejlÅ‘dÃ¶tt ki. A nÃ©met Ã©s az angol
csatahajÃ³ kÃ¶zÃ¶tt csak az volt a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g, hogy az angol 30 Ã©s feles, 35 Ã©s 38 cm-es Ã¡gyukat, mÃ-g a nÃ©met 28
30 Ã©s fÃ©l cm-es Ã¡gyukat alkalmazott Ã©s hogy az angol csatahajÃ³ valamivel gyorsabb volt, mÃ-g a nÃ©met hajÃ³nak a
pÃ¡ncÃ©lja volt erÅ‘sebb.
Ma tudjuk, hogy a nÃ©met flotta hajÃ³i szerkezet tekintetÃ©ben felÃ¼lmultÃ¡k az angol hajÃ³kat, sokkal nehezebben
sÃ¼lyedtek el, mint az utÃ³bbiak, nehÃ©z Ã¡gyÃºiknak hatÃ¡sa Ã©s pontossÃ¡ga nagyobb volt az angolok nagyobb Å±rmÃ©retÅ
nehÃ©z Ã¡gyÃºinÃ¡l Ã©s hogy a nÃ©met flotta jobban manÅ‘verÃ-rozott, harci szelleme pedig legalÃ¡bb is egy szinvonalon Ã¡llt
angolÃ©val. 1914-ben ez mÃ©g nem ment Ã¡t a kÃ¶ztudatba. Akkor az angol flotta mÃ©g mindenki elÅ‘tt nemcsak
szÃ¡merejÃ©nÃ©l, hanem minÅ‘sÃ©gÃ©nÃ©l fogva is a legyÅ‘zhetetlensÃ©g hÃ-rÃ©ben Ã¡llt.Az angolok szÃ¡mbeli fÃ¶lÃ©nye
a nÃ©met csÃ¡szÃ¡rt, hogy a nÃ©met flottÃ¡nak a dÃ¶ntÅ‘ csata elkerÃ¼lÃ©sÃ©t parancsolja meg, noha kivÃ¡lÃ³ nÃ©met tenge
Ã-gy elsÅ‘sorban a vilÃ¡ghÃ¡borÃºs nÃ©met flotta megszervezÅ‘je, Tirpitz tengernagy a flotta tÃ¡madÃ³ alkalmazÃ¡sÃ¡t javasolta
EgyÃ©bkÃ©nt az arÃ¡ny a kÃ©t flotta kÃ¶zÃ¶tt a nÃ©metekre 1914-ben volt a legkedvezÅ‘bb. KÃ©sÅ‘bb romlott, mert az angol
haditengerÃ©szet egyrÃ©szt az idegen Ã¡llamok rÃ©szÃ©re angol hajÃ³gyÃ¡rakban Ã©pÃ¼lÅ‘fÃ©lben levÅ‘ hajÃ³kat lefoglalta
flottÃ¡ba besorozta, mÃ¡srÃ©szt Anglia az angol hajÃ³gyÃ¡rak nagyobb teljesÃ-tÅ‘kÃ©pessÃ©gÃ©nÃ©l fogva hamarabb fejezhe
a maga kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³inak Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t Ã©s gyÃ¡rthatott Ãºj hajÃ³kat. 1916-ban, mikor mÃ©gis dÃ¶ntÅ‘ tengeri csatÃ¡ra
sor, a nagy angol csatahajÃ³k - 20.000 tonnÃ¡n felÃ¼liek - szÃ¡ma 28-ra emelkedett, mÃ-g a nÃ©metÃ© vÃ¡ltozatlan maradt.Az
angol flotta fÅ‘admirÃ¡lisa, Jellicoe is Ã³vakodott a kockÃ¡zattÃ³l. Nem kereste a csatÃ¡t. Arra vÃ¡rt, hogy a nÃ©met flotta az
angol vizeken megjelenjÃ©k, hogy aztÃ¡n tÃºlerejÃ©vel Ã¶sszeroppanthassa. EgyÃ©bkÃ©nt az volt a felfogÃ¡sa, hogy az angol
flotta csak akkor bocsÃ¡jtkozhatik a nÃ©metekkel csatÃ¡ba, ha a gyÅ‘zelem feltÃ©tlenÃ¼l biztos, mert az angol tengeri veresÃ©
a szÃ¡razfÃ¶ldi haderÅ‘ pusztulÃ¡sÃ¡t vonja maga utÃ¡n, minthogy utÃ³bbi az anyaorszÃ¡ggal valÃ³ Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©sÃ©t elves
kÃ©t flotta nagy csatahajÃ³inak Ã³vatos magatartÃ¡sa folytÃ¡n tehÃ¡t nagy tengeri Ã¼tkÃ¶zetre sokÃ¡ig nem kerÃ¼lt sor.AnnÃ¡l
Ã©lÃ©nkebb tevÃ©kenysÃ©g folyt a kalÃ³zhÃ¡borÃº terÃ©n. Ebben a nÃ©metek vezettek, ami egyÃ©bkÃ©nt termÃ©szetes vol
kereskedelmi forgalom a hÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sÃ©vel egy csapÃ¡sra megszÃ¼nt. A kereskedelmi hajÃ³k semleges kikÃ¶tÅ‘kbe
menekÃ¼ltek Ã©s vÃ¡rtÃ¡k a hÃ¡borÃº vÃ©gÃ©t. Anglia azonban a tengeri forgalom nÃ©lkÃ¼l nem Ã©lhetett meg. GÅ‘zÃ¶sei t
jÃ¡rtÃ¡k a tengereket Ã©s Ã-gy a tenger jÃ³ vadÃ¡szterÃ¼letet nyÃºjtott a nÃ©met cirkÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡ra. E kalÃ³zhÃ¡borÃº
legfontosabb rÃ©szleteit ismertetjÃ¼k.TUDNUNK KELL, hogy a nÃ©met flotta igen sok gyors cirkÃ¡lÃ³val rendelkezett. Ezek
bizonyos rÃ©sze: 2 nagyobb Ã©s 5 kisebb cirkÃ¡lÃ³, Spee tengernagy vezÃ©rlete alatt a hÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©se elÅ‘tt a kÃ-nai viz
Csingtauban Ã¡llomÃ¡sozott, egy cirkÃ¡lÃ³ a kelet-afrikai partokon, egy pedig az Ã©szak-amerikai partvidÃ©ken tartÃ³zkodott.
Mindezek a hadihajÃ³k a hadiÃ¡llapot bekÃ¶vetkezÃ©sekor mÃ¡r csak igen szerencsÃ©s kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt tÃ©rhettek
volna vissza a hazai kikÃ¶tÅ‘kbe. EzÃ©rt mÃ¡r bÃ©ke idejÃ©n parancsot kaptak arra, hogy esetleges hÃ¡borÃº esetÃ©n az
ellensÃ©gnek Ãºgy Ã¡rtsanak, ahogyan tudnak.Spee cirkÃ¡lÃ³ flottÃ¡ja, mihelyt a hÃ¡borÃº valÃ³szinÃ¼sÃ©gÃ©rÅ‘l hirt kapott,
azonnal elhagyta Csingtaut, nehogy oda a japÃ¡n-angol flotta bezÃ¡rja. Csingtauban csak rÃ©gi hajÃ³k Ã©s kÃ¶ztÃ¼k a
monarchia egy Ã¶reg cirkÃ¡lÃ³ja maradtak vissza, amely utÃ³bbi lassusÃ¡gÃ¡nÃ¡l fogva Spee tengeri hadmÅ±veleteit csak
kÃ©sleltethette volna. A nÃ©met cirkÃ¡lÃ³ flotta a csendes-Ã³ceÃ¡ni szigettengeren keresztÃ¼l DÃ©l-Amerika csÃ¼cskÃ©nek v
irÃ¡nyt, hogy ezt megkerÃ¼lje Ã©s az Atlanti-Ã³ceÃ¡non Ã¡rtson az angoloknak Ã©s egyben a nÃ©met vizekre valÃ³ hazatÃ©rÃ
megkÃ-sÃ©relje.Spee utkÃ¶zben, a japÃ¡n vizek elhagyÃ¡sa utÃ¡n, elbocsÃ¡jtotta az Emden kis-cirkÃ¡lÃ³t azzal a feladattal,
hogy az Indiai Ã³ceÃ¡nra menjen Ã¡t Ã©s ott kalÃ³zkodjÃ©k. SpeeÂ maga 6 hajÃ³val szerencsÃ©sen elÃ©rt a chilei partokra Ã©
CoronelnÃ©l egy ÃºtjÃ¡t Ã¡llÃ³ kisebb angol hajÃ³rajt teljesen megsemmisÃ-tett. Ezzel megrendÃ-tette az angol flotta
legyÅ‘zhetetlensÃ©gÃ©be vetett hitÃ©t. Spee aztÃ¡n megkerÃ¼lte DÃ©l-AmerikÃ¡t Ã©s Ã¡tjÃ¶tt az Atlanti-Ã³ceÃ¡n dÃ©li rÃ©sz
azonban utÃ³lÃ©rte az elkerÃ¼lhetetlen vÃ©gzet. Az angolok az Ã³ceÃ¡ni forgalmukat mÃ¡r egyszerÃ¼ jelenlÃ©tÃ©vel
megbÃ©nÃ-tÃ³ nÃ©met cirkÃ¡lÃ³ flotta elfogÃ¡sÃ¡ra, illetve hazatÃ©rÃ©sÃ©nek megakadÃ¡lyozÃ¡sÃ¡ra nagyarÃ¡nyu intÃ©zked
tettek. Egyik fÃ¶lÃ©nyes hajÃ³rajuk a Falkland-szigeteknÃ©l rÃ¡bukkant Spee flottÃ¡jÃ¡ra Ã©s a nÃ©metek hÅ‘sies vÃ©dekezÃ©
- a nÃ©met hajÃ³k nem adtÃ¡k meg magukat - nehÃ©z tÃ¼zÃ©rsÃ©gÃ©vel elsÃ¼lyesztette. CsupÃ¡n egyetlen kis cirkÃ¡lÃ³
menekÃ¼lt el a chilei vizekre, ahol nÃ©hÃ¡ny hÃ³nap mulva az Ã¼ldÃ¶zÅ‘ angolok zsÃ¡kmÃ¡nya lett.Az Emden hosszÃº
heteken Ã¡t tartotta izgalomban az Indiai-Ã³ceÃ¡nt, ahol kalandos Ãºtjai sorÃ¡n az ellensÃ©ges hajÃ³k sorÃ¡t sÃ¼lyesztette el
Ã©s hihetetlen merÃ©sz fellÃ©pÃ©sÃ©vel teljesen megakasztotta a kereskedelmi forgalmat. VÃ©gÃ¼l azonban az Ã³ceÃ¡n dÃ
rÃ©szÃ©ben egy sokkal erÅ‘sebb tÃ¼zÃ©rsÃ©gÃ¼ angol cirkÃ¡lÃ³val kerÃ¼lt szembe Ã©s az egyenetlen harcban elpusztult.
SzemÃ©lyzetÃ©nek egy rÃ©sze - amely a harc alatt az egyik szigeten maradt vissza - ott egy kis hajÃ³t zsÃ¡kmÃ¡nyolt Ã©s
csodÃ¡latos kalandok kÃ¶zÃ¶tt az arab partokra menekÃ¼lt, ahonnan gyalog tÃ¶rÃ¶k fÃ¶ldre vonult.Az Indiai-Ã³ceÃ¡n nyugati
felÃ©ben mÅ±kÃ¶dÃ¶tt cirkÃ¡lÃ³ (KÃ¶nigsberg) rÃ¶vid kalÃ³zkodÃ¡s utÃ¡n az angolok elÅ‘l kÃ©nytelen volt Kelet-NÃ©met-Afrika
fÅ‘folyÃ³jÃ¡nak deltÃ¡jÃ¡ba huzÃ³dni, ahovÃ¡ az angol flotta bezÃ¡rta Ã©s aztÃ¡n rendszeres ostrom alÃ¡ vette. Hosszu
vÃ©dekezÃ©s utÃ¡n a nÃ©metek maguk sÃ¼lyesztettÃ©k el a ronccsÃ¡ lÅ‘tt hajÃ³t. SzemÃ©lyzete Lettow-Vorbeckhez csatlako
Ã©s vÃ©gigharcolta a gyarmati hÃ¡borÃºt.A harmadik cirkÃ¡lÃ³ a MexikÃ³i-Ã¶bÃ¶lben nagy eredmÃ©nnyel garÃ¡zdÃ¡lkodott, de
aztÃ¡n felderithetetlen okokbÃ³l bekÃ¶vetkezett robbanÃ¡s elsÃ¼lyesztette.KÃ¼lÃ¶nben is az emlÃ-tett nÃ©met cirkÃ¡lÃ³k a
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hadÃ¼zenet pillanatÃ¡ban halÃ¡lraÃ-tÃ©lteknek voltak tekintendÅ‘k. Ã‰letÃ¼ket azonban igen drÃ¡gÃ¡n, a legtiszteletremÃ©ltÃ
hÅ‘si vÃ©dekezÃ©s utÃ¡n adtÃ¡k el. KivÃ-vtÃ¡k maguknak az ellensÃ©g osztatlan elismerÃ©sÃ©t is. Ezek a nÃ©met cirkÃ¡lÃ³k
szÃ¡razfÃ¶ldi haderÅ‘k kÃ¼zdelmÃ©nek annyiban segÃ-tettek, hogy az angol szÃ¡llÃ-tmÃ¡nyok megÃ©rkezÃ©sÃ©t a gyarmato
az anyaorszÃ¡gba kÃ©sleltettÃ©k.A tÃ¡volesÅ‘ vizeken a kalÃ³zkodÃ¡st a hadihajÃ³k pusztutÃ¡sa utÃ¡n Ã¡tvettÃ©k a
tengeralattjÃ¡rÃ³k Ã©s a segÃ©dcirkÃ¡lÃ³k: a hadi szolgÃ¡latra alkalmas, felfegyverzett kereskedelmi hajÃ³k. Ezek is nagy
eredmÃ©nyeket Ã©rtek el. A tengeralattjÃ¡rÃ³k mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t mÃ¡r ismertettÃ¼k. A segÃ©dcirkÃ¡lÃ³k kÃ¶zÃ¼l kÃ¼lÃ¶nÃ¶s
MÃ¶ve vÃ¡lt hiressÃ©.A NÃ‰MET FLOTTA kisebb egysÃ©gei szÃ¡mos hadivÃ¡llalkozÃ¡sba fogtak az angol tengerpartok ellen
a La Manche csatornÃ¡ban, hogy az angol kereskedelmi hajÃ³zÃ¡st megbÃ©nÃ-tsÃ¡k. Ebben a munkÃ¡ban sok sikerÃ¼k volt.
EmlÃ©kezetes esemÃ©ny tÃ¶rtÃ©nt a hÃ¡borÃº elejÃ©n, mikor egy nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ az egyik angol Ã¶bÃ¶lben 3
torpedÃ³lÃ¶vÃ©ssel 3 angol pÃ¡ncÃ©los cirkÃ¡lÃ³t sÃ¼lyesztett el. A nÃ©meteket az elsÅ‘ hadiÃ©vben csak egyetlen sÃºlyosab
baleset Ã©rte. Egy angol cirkÃ¡lÃ³-flotta behatolt a nÃ©met vizekre, itt megtÃ¡madta az Å‘rkÃ¶dÅ‘ nÃ©met hajÃ³kat Ã©s ezek kÃ
hÃ¡rom kis cirkÃ¡lÃ³t elsÃ¼lyesztett. EgyÃ©bkÃ©nt ezekben a partmenti Ã¼tkÃ¶zetekben az angolok vesztettek tÃ¶bbet.
VÃ©gÃ¼l is az angolok kÃ©nytelenek voltak Anglia partvidÃ©kÃ©nek vÃ©delmÃ©re a La Manche csatornÃ¡ban Ã©s azonkÃ-vÃ
Anglia Ã©szaki csÃ¼cske Ã©s NorvÃ©gia kÃ¶zÃ¶tt hatalmas aknazÃ¡rat Ã©s drÃ³thÃ¡lÃ³zÃ¡rat lÃ©tesÃ-teni Ã©s ezt Ã¡llandÃ³a
nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k mÃ©gis megtalÃ¡ltÃ¡k a mÃ³dot arra, hogy ezeken a zÃ¡rÃ³vonalakon Ã¡ttÃ¶rjenek.Meg kell mÃ©g
emlÃ-tenÃ¼nk azokat a lÃ©gitÃ¡madÃ¡sokat is, amelyeket nÃ©met lÃ©ghajÃ³k Ã©s repÃ¼lÅ‘gÃ©pek angol vÃ¡rosok Ã©s kÃ¼
London ellen intÃ©ztek. Ezt megtorlÃ¡snak szÃ¡ntÃ¡k azÃ©rt, hogy Anglia NÃ©metorszÃ¡got a tengertÅ‘l, illetve a semlegesektÅ
elzÃ¡rta. Ezeknek a lÃ©gitÃ¡madÃ¡soknak katonai jogosultsÃ¡gÃ¡t nem lehet elvitatni, cÃ©lszerÃ¼sÃ©gÃ¼khÃ¶z azonban kÃ©
fÃ©r.A Keleti-tengeren is tÃ¶bb tengeri Ã¼tkÃ¶zet zajlott le az orosz Ã©s a nÃ©met flotta kisebb egysÃ©gei kÃ¶zÃ¶tt; ezek a
nÃ©met fÃ¶lÃ©nyt tanusÃ-tottÃ¡k. Az egyik Ã¼tkÃ¶zetben azonban egyik kis cirkÃ¡lÃ³juk az orosz part kÃ¶zelÃ©ben elsÃ¼lyed
Orosz buvÃ¡rok ezen a hajÃ³n megtalÃ¡ltÃ¡k a nÃ©met haditengerÃ©szet titkos rejtjelkulcsÃ¡t, amelyet rÃ¡diÃ³sÃ¼rgÃ¶nyÃ¶knÃ
szokott volt hasznÃ¡lni. Ez a rejtjelkulcs aztÃ¡n az angolok kezÃ©be kerÃ¼lt, akik ilyenformÃ¡n a nÃ©met sÃ¼rgÃ¶nyÃ¶k
tartalmÃ¡t megtudtÃ¡k Ã©s ennek alapjÃ¡n minden nÃ©met vÃ¡llalkozÃ¡s ellen a kellÅ‘ intÃ©zkedÃ©seket megtehettÃ©k. A nÃ©
ellenfelÃ¼knek errÅ‘l a nagy elÅ‘nyÃ©rÅ‘l csak a hÃ¡borÃº utÃ¡n Ã©rtesÃ¼ltek.A NÃ‰MET HADITENGERÃ‰SZET vezetÅ‘sÃ©
beÃ¡llt tÃ¶bb vÃ¡ltozÃ¡s sorÃ¡n 1916 elejÃ©n Scheer tengernagy kerÃ¼lt a nÃ©met flotta Ã©lÃ©re. Neki sikerÃ¼lt a nagy
csatahajÃ³k tÃ©tlensÃ©gÃ©t, illetve kÃ-mÃ©lÃ©sÃ©t kÃ¶vetelÅ‘ felfogÃ¡st megtÃ¶rni. FelhatalmazÃ¡st kapott arra, hogy a csatÃ
kedvezÅ‘ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek fenforgÃ¡sa esetÃ©n ne kerÃ¼lje el. Scheer aztÃ¡n tÃ¶bbszÃ¶r kifutott az egÃ©sz flottÃ¡val az ang
vizekre abban a remÃ©nyben, hogy ott az angol flotta nagyobb rÃ©szeivel megÃ¼tkÃ¶zhetik. Nem volt ez Ã¶ncÃ©l, hanem a
NÃ©metorszÃ¡got annyira sujtÃ³ tengeri blokÃ¡d megtÃ¶rÃ©sÃ©re valÃ³ tÃ¶rekvÃ©s.Scheernek a csata megvÃ-vÃ¡sÃ¡ra irÃ¡ny
remÃ©nye 1916 nyarÃ¡n tÃºlsÃ¡gosan is beteljesedett. MÃ¡jus 31.-Ã©n az egÃ©sz angol flottÃ¡val kerÃ¼lt szembe. Scheer nem
hÃ¡trÃ¡lt meg, hanem nekiment a tÃºlerÅ‘nek. EbbÅ‘l keletkezett a vilÃ¡gtÃ¶rtÃ©nelemnek eddig legnagyobb tengeri harca: a
skageraki vagy jÃ¼tlandi csata.A nÃ©met flotta, az Ã©len Hipper tengernagy csatacirkÃ¡lÃ³-hadÃ¡val (20.000 tonnÃ¡n felÃ¼li 5
darab nagy hadihajÃ³, egyenkÃ©nt 12 darab 28 cm-es Ã¡gyuval, de arÃ¡nylag gyenge pÃ¡ncÃ©lzattal), mÃ¶gÃ¶tte mintegy
mÃ¡sfÃ©lÃ³rai tÃ¡volsÃ¡gra Scheer a nagy csatahajÃ³kkal a mondott napon azÃ©rt futott ki az Ã©szaki tengerre, hogy az angol
tengerpartot bombÃ¡zza. Az angolok azonban a kihallgatott nÃ©met rÃ¡diÃ³sÃ¼rgÃ¶nyÃ¶kbÅ‘l idejÃ©ben Ã©rtesÃ¼ltek a terve
vÃ¡llalkozÃ¡srÃ³l Ã©s megakadÃ¡lyozÃ¡sÃ¡ra a nÃ©met flotta elÃ© vonultak. ElÅ‘l ment Beatty tengernagy, 6 csatacirkÃ¡lÃ³val, a
nÃ©metekÃ©hez hasonlÃ³, de egyÃ©bkÃ©nt 12 darab 30.5 cm-es Ã¡gyuval felfegyverzett hadihajÃ³val. SzintÃ©n nagyobb
tÃ¡volsÃ¡gra kÃ¶vette Å‘t Jellicoe az egÃ©sz csatahajÃ³haddal.Az angolok nagy - kÃ©tszeres - tÃºlerÅ‘ben voltak.A nagy
hajÃ³hadak kÃ¼zdelmÃ©nek sorsÃ¡t rendszerint nehÃ©z tÃ¼zÃ©rsÃ©gÃ¼k dÃ¶nti el. EzÃ©rt szokÃ¡s valamely hajÃ³had harc
erejÃ©t azzal a lÃ¶vedÃ©kmennyisÃ©ggel - kilogrammokban - kifejezni, amelyet a hajÃ³had Ã¡gyui egyirÃ¡nyban, egyidejÃ¼leg
kilÅ‘hetnek. Az Ã‰szaki-tengeren 1916 nyarÃ¡n egymÃ¡ssal szembekerÃ¼lt kÃ©t flotta kÃ¶zÃ¼l az angol kereken 182.500, a
nÃ©met 87.500 kg lÃ¶vedÃ©ksÃºlyt kÃ©pviselt. TermÃ©szetesen a tengeri csatÃ¡ban mÃ©g mÃ¡s tÃ©nyezÅ‘k is szerepet jÃ¡ts
Ide tartoznak a tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt az admirÃ¡lis kÃ©pessÃ©ge, az Ã¡gyuk pontossÃ¡ga Ã©s lÅ‘gyorsasÃ¡ga, a lÃ¶vedÃ©kek Ã¡tÃ
ereje, a hajÃ³k gyorsasÃ¡ga, manÃ¶virozÃ¡si Ã¼gyessÃ©ge, pÃ¡ncÃ©lzatuk ellenÃ¡llÃ³ ereje stb. Ezeknek az adatoknak
Ã¶sszevetÃ©sÃ©bÅ‘l adÃ³dik a hajÃ³had Ã©rtÃ©ke. A skageraki csata eredmÃ©nye azt tanusÃ-totta, hogy a nÃ©met flotta a
lÃ¶vedÃ©ksÃºlyon kÃ-vÃ¼l az angolt minden mÃ¡s tÃ©ren felÃ¼lmulta.A csata elejÃ©n - a kÃ©sÅ‘ dÃ©lutÃ¡ni Ã³rÃ¡kban - a kÃ
felderÃ-tÅ‘ szolgÃ¡latra hivatott cirkÃ¡lÃ³flotta Ã¼tkÃ¶zÃ¶tt meg egymÃ¡ssal. A nÃ©met flotta rÃ¶vid Ã¡gyuharc utÃ¡n kÃ©t ango
csatacirkÃ¡lÃ³t elsÃ¼lyesztett. A nÃ©met Ã¡gyuk lÃ¶vedÃ©kei Ã¡tÃ¼tÃ¶ttÃ©k az angol pÃ¡ncÃ©ltornyokat, tÃ¼zÃ¼k behatolt a
angol lÅ‘szerkamrÃ¡kba Ã©s azokat felrobbantotta. A kÃ©t angol hajÃ³rÃ³l senki sem menekÃ¼lhetett meg. Hipper azon volt,
hogy tagadhatatlan gyÅ‘zelmÃ©t Beatty flottÃ¡jÃ¡nak teljes megsemmisÃ-tÃ©sÃ©vel fejezze be, mikor megjelent a szintÃ©ren
Jellicoe Ã³riÃ¡si csatahajÃ³hada, melynek Ã©losztÃ¡lya azonnal Beatty segÃ-tsÃ©gÃ©re sietett. Hipper kÃ©nytelen volt az
Ã¼ldÃ¶zÃ©st abbahagyni. RÃ¶videsen Scheer is a csatatÃ©rre Ã©rt Ã©s maga elÅ‘tt talÃ¡lta az angol hajÃ³k belÃ¡thatatlan
vonalÃ¡t.A dÃ¶ntÅ‘ kÃ¼zdelemre valÃ³ kifejlÃ©s sorÃ¡n Jellicoe hajÃ³hada, Scheer megkerÃ¼lÃ©se cÃ©ljÃ¡bÃ³l, a jÃ¼tlandi pa
felÃ© vett irÃ¡nyt. Az volt Jellicoe terve, hogy mielÅ‘tt a dÃ¶ntÃ¶ harcot megkezdi, a nÃ©met flotta Ã©s a jÃ¼tlandi tengerpart
kÃ¶zÃ© beÃ©kelÅ‘dik.De Scheer Ã©szrevette az angol manÅ‘ver cÃ©ljÃ¡t. Ennek meghiusÃ-tÃ¡sÃ¡ra rÃ¶vid idÅ‘ alatt kÃ©tszer
nekiment a hosszu vonalban, nagy gyorsasÃ¡ggal dÃ©lnek haladÃ³ angol hajÃ³hadnak. Ennek kÃ¶zepÃ©t akarta Ã¡ttÃ¶rni. Ez
a tÃ¶rekvÃ©se mindkÃ©t izben meghiusult. Vissza kellett fordulnia. Az angol Ã¡gyutÅ±zben ezt a veszedelmea manÅ‘vert
azonban a nÃ©met flotta olyan Ã¼gyesen vÃ©gezte, hogy csak egy kisebb hajÃ³t vesztett, mÃ-g az angol flotta hÃ¡rom nagy
Ã©s egy kisebb hajÃ³val lett szegÃ©nyebb.A mÃ¡sodik Ã¡ttÃ¶rÃ©s sikertelensÃ©ge utÃ¡n teljesen besÃ¶tÃ©tedett. A homÃ¡lyba
Scheer Ã©szaknak vett irÃ¡nyt, mÃ-g Jellicoe tovÃ¡bb dÃ©lnek haladt. IlyenformÃ¡n Scheer az angol csatavonal Ã©szaki vÃ©ge
felÃ© Ã©rt. De anÃ©lkÃ¼l, hogy ellenfelÃ©nek helyzetÃ©vel tisztÃ¡ban lett volna, megkÃ-sÃ©relte - teljes sÃ¶tÃ©tsÃ©gben - a
Ã¡ttÃ¶rÃ©st, dÃ©lkeleti irÃ¡nyban. Ez most teljes eredmÃ©nnyel jÃ¡rt. HajÃ³hada legÃ¡zolta az angol vonal vÃ©gÃ©n haladÃ³
kÃ¶nnyebb tengeri haderÅ‘ket Ã©s azoknak sÃºlyos vesztesÃ©get okozott. Az itt kifejlÅ‘dÃ¶tt harcokban sÃ¼lyedt el az egyetlen
nÃ©met csatahajÃ³, - a legÃ¶regebbek kÃ¶zÃ¼l valÃ³. MÃ¡r a megtÃ¶rtÃ©nt Ã¡ttÃ¶rÃ©s utÃ¡n kellett mÃ©g a nÃ©meteknek eg
sÃºlyosan sÃ©rÃ¼lt csatacirkÃ¡lÃ³jukat elsÃ¼lyeszteni, minthogy elvonszolni nem tudtÃ¡k.A hajnali Ã³rÃ¡kban a nÃ©met flotta a
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nÃ©met tengerpart elÅ‘tt lerakott aknamezÅ‘ elÃ© Ã©rt, kÃ©szen arra, hogy az esetleg megjelenÅ‘ angolokkal a csatÃ¡t folytass
Ugyanekkor Jellicoe kÃ©nytelen volt megÃ¡llapÃ-tani, hogy a nÃ©met flotta nincs a keresett dÃ©li irÃ¡nyban, hanem az Ã©j
folyamÃ¡n mÃ¡s irÃ¡nyban eltÃ¡vozott. Mindenesetre Ã¼gyesen kitÃ©rt a tervezett bekerÃ-tÃ©s elÅ‘l.A csata eldÃ¶ntetlenÃ¼l
vÃ©gzÅ‘dÃ¶tt. A kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s vesztesÃ©gek Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sa (a tenger fenekÃ©re keriÃ¼lt 115.000 tonna angol Ã©s 61
tonna nÃ©met hajÃ³tÃ©r) mindenesetre a nÃ©met harci fÃ¶lÃ©nyt bizonyÃ-tja.A nÃ©met flotta a cirkÃ¡lÃ³k csatÃ¡jÃ¡ban gyÅ‘zte
maradt. Mikor aztÃ¡n a fÅ‘erÅ‘k is megjelentek a csatatÃ©ren, a nÃ©met hajÃ³had a nagy angol tÃºlerÅ‘ manÅ‘vere kÃ¶vetkeztÃ
kedvezÅ‘tlen hadÃ¡szati helyzetbe kerÃ¼lt. De ebbÅ‘l nagy elszÃ¡ntsÃ¡ggal, fÃ©nyesen kivÃ¡gta magÃ¡t.Az angol vilÃ¡got a csa
utÃ¡n nagy csalÃ³dÃ¡s tÃ¶ltÃ¶tte el. Nem lehetett tagadni, hogy a sokkal gyengÃ©bb nÃ©met flotta, szemben az angol "grand
fleet"-tel, az angol vilÃ¡g bÃ¼szkesÃ©gÃ©vel, bÃ¡mulatos mÃ³don megÃ¡llta a helyÃ©t, nehÃ©z vesztesÃ©geket okozott, Ã¡ttÃ
rajta Ã©s megmenekÃ¼lt, holott minden angol abban a meggyÅ‘zÅ‘dÃ©sben Ã©lt, hogy a nÃ©met flotta utolsÃ³ Ã³rÃ¡ja Ã¼tÃ¶tt
csata elfogadÃ¡sÃ¡t merÃ©szkedik megkisÃ©relni.Ennek a csatÃ¡nak termÃ©szetesen nagy irodalma van. A nÃ©metek
kÃ©tsÃ©gtelen jogosultsÃ¡ggal bÃ¼szkÃ©k a "skageraki" gyÅ‘zelemre. Az angolok a nÃ©met gyÅ‘zelmet nem ismerik el, mert
elvÃ©gre is Jellicoe maradt a csatatÃ©ren, mÃ-g Scheer onnan eltÃ¡vozott, de maguk is megÃ¡llapÃ-tjÃ¡k, hogy a "JÃ¼tland"nÃ¡l tÃ¶rtÃ©ntek az angol haditengerÃ©szet tÃ¶rtÃ©nelmÃ©nek kevÃ©sbbÃ© sikeres fejezetÃ©t jelentik.A nagy csata a hadÃ¡s
helyzetet nem vÃ¡ltoztatta meg. Ãšjabb nagy csata pedig a vilÃ¡ghÃ¡borÃº vÃ©gÃ©ig nem esett. KÃ¼lÃ¶nben is 1917 elejÃ©n a
nÃ©met tengeri hadviselÃ©s sÃºlypontja a tenger szine alÃ¡ helyezÅ‘dÃ¶tt Ã¡t. A tengeralattjÃ¡rÃ³knak kellett volna a hÃ¡borÃº
sorsÃ¡t eldÃ¶nteni.A vilÃ¡ghÃ¡borÃº alkonyÃ¡n, a fegyverszÃ¼neti tÃ¡rgyalÃ¡sok hatÃ¡sa alatt, Scheer mÃ©g azzal a tervvel
foglalkozott, hogy az egÃ©sz nÃ©met flottÃ¡val felkeresi - dÃ¶ntÅ‘ csata megvÃ-vÃ¡sÃ¡ra - az angol hajÃ³hadat. OktÃ³ber 28.-Ã¡
tÅ±zte ki a flotta kifutÃ¡sÃ¡t. Ezt azonban a nÃ©met haditengerÃ©szet lÃ¡zadÃ¡sa megakadÃ¡lyozta.Ismeretes, hogy a nÃ©met
flotta aztÃ¡n a Scapa Flow angol hadikikÃ¶tÅ‘ben internÃ¡ltatott, ahol azonban flottaparancsnoka, nehogy a hajÃ³k esetleg
az ellensÃ©g hajÃ³hadÃ¡t szaporÃ-tsÃ¡k, a flotta elsÃ¼lyesztÃ©sÃ©t rendelte el. Ez hiÃ¡nytalanul megtÃ¶rtÃ©nt. A bÃ¼szke nÃ
flotta 1919 jÃºnius 21.-Ã©n a hullÃ¡msirba szÃ¡llt.A cikket a www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/7_2.htmlÂ cÃ-men
talÃ¡ltam.
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