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There are no translations available1588-ban a tÃ¶rtÃ©nelem addigi legnagyobb, legerÃ´sebb flottÃ¡ja szenvedett veresÃ©get
az angol partoknÃ¡l. A kortÃ¡rsakat Ã©s az utÃ³kort egyarÃ¡nt foglalkoztatta a rejtÃ©ly: miÃ©rt vallott csÃºfos kudarcot a Nagy
Armada?
Â

ErzsÃ©bet angol kirÃ¡lynÅ‘ fÅ‘minisztere pÃ¡r hÃ©ttel a Nagy Armada veresÃ©ge utÃ¡n ironikus pamfletet adott kÃ¶zre. A rÃ¶pir
egy jezsuita levelÃ©t tartalmazza, aki a pÃ¡rizsi spanyol kÃ¶vetnek sopÃ¡nkodik a veresÃ©g miatt. Ilyen vÃ©get Ã©rt a
GyÅ‘zhetetlen Armada? - zÃ¡rja gyÃ¡szos levelÃ©t az Ã¡llÃ-tÃ³lagos szerzetes. Az Ã-rÃ¡s nyomÃ¡n ragadt az ArmadÃ¡n az ekko
mÃ¡r groteszkÃ¼l hatÃ³ "gyÅ‘zhetetlen" jelzÅ‘, amelyet pedig a spanyolok sohasem hasznÃ¡ltak flottÃ¡juk jellemzÃ©sÃ©re. EgykÃ©t hÃ³nappal kÃ©sÅ‘bb Ãºjabb pamfletek Ã¡rasztottÃ¡k el EurÃ³pÃ¡t. A protestÃ¡ns szerzÅ‘k szerint Isten fÃºjt rÃ¡ a spanyol
hajÃ³hadra, hogy bizonyÃ-tÃ©kÃ¡t adja: a dÃ¶lyfÃ¶s Ã©s kegyetlen pÃ¡pistÃ¡kkal szemben az igaz protestÃ¡ns Ã¼gy mellett Ã¡l
Az Armada roncsai

A tÃ¶rtÃ©nÃ©szeknek persze nem ezek a mÅ±vek szolgÃ¡ltak forrÃ¡skÃ©nt. Rengeteg irat maradt a spanyol flotta utÃ¡n:
ismerjÃ¼k a zsoldlistÃ¡kat, a parancsnokok leveleit, jelentÃ©seit Ã©s a behajÃ³zott Ã©lelem jegyzÃ©keit. Egyes kapitÃ¡nyok mÃ
azt is fÃ¶ljegyeztÃ©k, hogy hajÃ³juk melyik nap hÃ¡ny lÃ¶vÃ©st adott le. Ennek ellenÃ©re sok homÃ¡lyos rÃ©szlet csak korunk
segÃ©dtudomÃ¡nya, a vÃ-z alatti rÃ©gÃ©szet kutatÃ¡sai nyomÃ¡n vÃ¡lt Ã©rthetÅ‘vÃ©. Az Armada hajÃ³i kÃ¶zÃ¼l nyolcnak me
a roncsait. A San Juan de Sicilia sekÃ©ly vizeken sÃ¼llyedt el, ezÃ©rt mÃ¡r szÃ¡zadok Ã³ta kincskeresÅ‘k kutattak roncsai
kÃ¶zÃ¶tt. Kincset nem talÃ¡ltak, a hajÃ³ maradvÃ¡nyait viszont sikerÃ¼lt teljesen tÃ¶nkretenniÃ¼k. A mÃ¡sik hÃ©t megtalÃ¡lt
hajÃ³ mÃ©lyebb rÃ©szeken merÃ¼lt aÂ vÃ-z alÃ¡, Ã-gy ezekre csak a kÃ¶zelmÃºltban akadtak rÃ¡. A tÃ¶rtÃ©netÃ-rÃ¡s szeren
ezek a Nagy ArmadÃ¡t alkotÃ³ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ´ hajÃ³tÃ-pusokÂ kÃ©pviselÅ‘i: akad kÃ¶ztÃ¼k sokÃ¡gyÃºs zÃ¡szlÃ³shajÃ³, szÃ©
Ã©pÃ-tÃ©sÅ± balti-tengeri karakk, utÃ¡npÃ³tlÃ¡s, illetve csapatszÃ¡llÃ-tÃ³ kereskedelmi hajÃ³, valamint a vitorlÃ¡s Ã©s gÃ¡lya
kombinÃ¡ciÃ³jÃ¡bÃ³l lÃ©trehozott galeassa is. A bÃºvÃ¡rok megÃ¡llapÃ-tÃ¡sai jÃ³l Ã¶sszevethetÃ´k a levÃ©ltÃ¡rakban Å‘rzÃ¶tt
dokumentumokkal.
A 16. szÃ¡zad legnagyobb hadi esemÃ©nyÃ©ben spanyol rÃ©szrÅ‘l 130 hajÃ³ Ã©s mintegy 30 ezer ember, angol zÃ¡szlÃ³ alatt
majdnem 200 hajÃ³, viszont csak feleannyi ember vett rÃ©szt. Ennek kÃ©t oka volt: egyrÃ©szt az angolok hajÃ³i sokkal
kisebbek voltak, mÃ¡srÃ©szt a spanyol flotta hajÃ³in a matrÃ³zokon Ã©s evezÅ‘sÃ¶kÃ¶n kÃ-vÃ¼l igen sok katona is
tartÃ³zkodott, akik az angol hajÃ³k elfoglalÃ¡sÃ¡ban Ã©s az angliai partraszÃ¡llÃ¡sban jÃ¡tszottak volna jelentÃ´s szerepet.
FÃ¼stbe ment terv

Az Armada 1588. jÃºlius 21-Ã©n indult Ãºtnak Anglia felÃ©. Ezzel egyidejÅ±leg II. FÃ¼lÃ¶p mintegy 17 ezer vÃ¡logatott
katonÃ¡ja, a spanyol sereg szÃ-ne-java Ã¡llt ugrÃ¡sra kÃ©szen FlandriÃ¡ban, alig 80 kilomÃ©ternyire az angol partoktÃ³l.
Parancsnokuk a kor egyik legkivÃ¡lÃ³bb hadvezÃ©re, FÃ¼lÃ¶p unokatestvÃ©re: Farnese pÃ¡rmai herceg volt. Serege olyan
hajÃ³kkal rendelkezett, amelyek csak a katonÃ¡k AngliÃ¡ba szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra voltak alkalmasak, Ã©s teljesen vÃ©dtelenek lettek
volna mindenfÃ©le tÃ¡madÃ¡ssal szemben. A terv szerint ezÃ©rt e szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³kat az Armada fedezte volna Ã¡thaladtukban.
Ha a fÃ©lelmetes hÃ-rÅ± spanyol gyalogsÃ¡g Ã¡tjut AngliÃ¡ba, semmi sem Ã¡llÃ-thatta volna meg Londonig.

II. FÃ¼lÃ¶p, a terv Ã©rtelmi szerzÅ‘je, csataterektÃ´l Ã©s tengerektÅ‘l tÃ¡vol, SpanyolorszÃ¡g kÃ¶zepÃ©n Ã©lte bezÃ¡rkÃ³zott
hivatalnokÃ©letÃ©t.MÃ©g az udvarba jÃ¶vÅ‘kkel sem szemÃ©lyesen, hanem beadvÃ¡nyok Ã©s vÃ¡laszlevelek ÃºtjÃ¡n Ã©rintke
aztÃ¡n hiÃ¡ba gÃ¶rnyedt napi nyolc-kilenc Ã³rÃ¡t Ã-rÃ³asztala fÃ¶lÃ©, elÃ©g kevÃ©ssÃ© Ã©rtette orszÃ¡ga gondjait. ElmÃ©leti
volt, Ã©s ez meg is lÃ¡tszott a terven. Farnese herceg figyelmeztette is a kivitelezÃ©s vÃ¡rhatÃ³ nehÃ©zsÃ©geire, Ã¡m a kirÃ¡ly
nem hagyta befolyÃ¡solni magÃ¡t.

A terv az Armada Ã©s a flandriai sereg Ã¶sszehangolt hadmÅ±veleteit Ã-rta elÅ‘. A kirÃ¡ly Ãºgy kÃ©pzelte el, hogy mikÃ¶zben a
Armada a csatornÃ¡ban legyÅ‘zi, de legalÃ¡bbis tÃ¡vol tartja az angolokat, addig Farnese gyalogsÃ¡ga hajÃ³ba szÃ¡ll, majd a
kÃ©t flotta egyesÃ¼l, Ã©s Anglia elfoglalÃ¡sÃ¡ra indul. A FlandriÃ¡ban bevetÃ©sre kÃ©sz gyalogsÃ¡gnak ugyanazon a napon
kellett volna beszÃ¡llni bÃ¡rkÃ¡iba, amelyen az Armada partkÃ¶zelbe Ã©r. A szÅ±k hajÃ³kban ugyanis nem lehetett napokig
vÃ¡rakozni, a flotta megÃ©rkezÃ©sekor viszont mÃ¡r kÃ©sÅ‘lett volna megkezdeni a beszÃ¡llÃ¡st. Azonban a kritikus napokban
Armada admirÃ¡lisa Ã©s Farnese nem tudtak Ã©rintkezÃ©sbe lÃ©pni. FutÃ¡raikat elfogtÃ¡k, ezÃ©rt kÃ©nytelenek voltak anÃ©lk
cselekedni, hogy tudtÃ¡k volna, mit csinÃ¡l a mÃ¡sik. A terv Ã-gy kudarcot vallott: a szÃ¡razfÃ¶ldi sereg mÃ©g nem Ã¡llt kÃ©szen
amikor az Armada megjelent a flandriai homokzÃ¡tonyoknÃ¡l. A hatalmas flotta feszÃ¼lt vÃ¡rakozÃ¡sba kezdett.

LÃ¡ngolÃ³ kÃ-sÃ©rtethajÃ³kAz angolok mÃ¡r 1585 Ã³ta szÃ¡mÃ-tottak a spanyol tÃ¡madÃ¡sra, ErzsÃ©bet ugyanis akkor kÃ¶tÃ¶t
szÃ¶vetsÃ©get FÃ¼lÃ¶p lÃ¡zadÃ³ nÃ©metalfÃ¶ldi alattvalÃ³ival. Amikor pedig az angolok "tÃ¼ndÃ©rkirÃ¡lynÅ‘je" a katolikus sk
kirÃ¡lynÅ‘, Stuart MÃ¡ria fejÃ©t is leÃ¼ttette, a spanyol uralkodÃ³nak mÃ¡r Ã¼rÃ¼gyet sem kellett keresnie egy AngliÃ¡val
szembeni akciÃ³ra. Az eretnekek elleni vÃ¡llalkozÃ¡shoz a pÃ¡pa is csatlakozott, FÃ¼lÃ¶pnek pÃ©nzsegÃ©lyt, Farnese
hercegnek gazdagon dÃ-szÃ-tett kardott kÃ¼ldÃ¶tt. V. Piusz udvarÃ¡bÃ³l azonban kiszivÃ¡rogtak a terv rÃ©szletei. Colonna
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kardinÃ¡lis Ã¶ccse a holland felkelÅ‘k fogsÃ¡gÃ¡ba kerÃ¼lt, s ott elÃ¡rulta mindazt, amit nagybÃ¡tyjÃ¡tÃ³l hallott a kÃ©szÃ¼lÅ‘
hadjÃ¡ratrÃ³l. Ã•gy az angolok mÃ¡r lesben Ã¡llhattak a flandriai partoknÃ¡l, s a megfelelÃ´ pillanatban kÃ-sÃ©rletet tehettek a
spanyolok megzavarÃ¡sÃ¡ra. Az angol flotta egÃ©szen vÃ¡ratlan, de mindenkÃ©pp hatÃ¡sos megoldÃ¡st vÃ¡lasztva tÃ¡madt a
tÃ©tlenÃ¼l veszteglÃ´ spanyol hajÃ³kra: nyolc kis hajÃ³t megtÃ¶ltÃ¶ttek robbanÃ³anyaggal, s Ã¡gyÃºikat is elÅ‘kÃ©szÃ-tettÃ©k,
azok maguktÃ³l elsÃ¼ljenek, ha a tÅ±z elÃ©ri Å‘ket. Augusztus 7-Ã©n Ã©jfÃ©lkor indultak meg a lÃ¡ngolÃ³ vitorlÃ¡sok. BÃ¡r a
spanyoloknak kÃ©t "kÃ-sÃ©rtethajÃ³t" sikerÃ¼lt elsÃ¼llyeszteniÃ¼k, a maradÃ©k hat a kedvezÅ‘ szÃ©llel bejutott a vÃ¡rakozÃ
Armada hajÃ³i kÃ¶zÃ©. Az angolok haditervÃ©t nemcsak a kedvezÅ‘ szÃ©lirÃ¡ny segÃ-tette, hanem az is, hogy a spanyol hajÃ³
igen kÃ¶zel horgonyoztak egymÃ¡shoz. A tÃ¼zet okÃ¡dÃ³ hajÃ³k vÃ¡ratlan megjelenÃ©se Ã¡ltalÃ¡nos pÃ¡nikot keltett. A
spanyolok elvÃ¡gtÃ¡k a horgonykÃ¶teleket, Ã-gy hajÃ³ik szÃ©tszÃ³rÃ³dtak, a flotta hadrendje felbomlott. Ekkor tÃ¡madtak az
angol hajÃ³k, s a kibontakozÃ³ tengeri csatÃ¡bÃ³lÂ kilencÃ³rÃ¡s tÃ¼zÃ©rsÃ©gi pÃ¡rbaj utÃ¡nÂ Å‘k kerÃ¼ltek ki gyÃ´ztesen.

DÃ¶ntÃ¶ttek az Ã¡gyÃºkHogyan gyÅ‘zhettek a kis angol vitorlÃ¡sok a hatalmas spanyol hadihajÃ³kkal szemben? Egyes
tÃ¶rtÃ©nÃ©szek szerint a spanyol hajÃ³k olyan nagyok voltak, hogy Ã¡gyÃºgolyÃ³ik egyszerÅ±en elrÃ¶pÃ¼ltek az angolok hajÃ
fÃ¶lÃ¶tt. A mÃ©retkÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek azonban korÃ¡ntsem voltak ilyen nagyok. Egy mÃ¡sik feltevÃ©s szerint a csata kimenetelÃ
az dÃ¶ntÃ¶tte el, hogy a szÃ©les torkÃº spanyol Ã¡gyÃºk hatalmas golyÃ³bisaikat rÃ¶vid tÃ¡volsÃ¡gra tudtÃ¡k eljuttatni, az
angolok pedig kisebb golyÃ³kat jÃ³val messzebbre. EzÃ©rt az angol flotta elÅ‘szÃ¶r tisztes tÃ¡volsÃ¡gbÃ³l lÅ‘tte a spanyolt Ã©s
arra kÃ©sztette, hogy lÅ‘tÃ¡volÃ¡n kÃ-vÃ¼li ellenfeleire lÅ‘je el munÃ-ciÃ³jÃ¡t. Amikor aztÃ¡n a spanyolok kifogytak kÃ©szleteikb
az angolok kÃ¶zelebb hÃºzÃ³dtak Ã©s pusztÃ-tÃ³ Ã¡gyÃºtÅ±z alÃ¡ vettÃ©k a vÃ©dtelen Ã³riÃ¡sokat.AmiÃ³ta fÃ¶ltÃ¡rtÃ¡k az Arm
roncsait, tudjuk, hogy ez az elmÃ©let is a legendÃ¡k vilÃ¡gÃ¡ba tartozik. A tenger fenekÃ©n ugyanis a hajÃ³k gerendÃ¡i kÃ¶zÃ¶t
igen nagy szÃ¡mban talÃ¡ltak Ã¡gyÃºgolyÃ³kat. Amikor a spanyol hajÃ³k elsÃ¼llyedtek, mÃ©g tÃ¶bb Ã¡gyÃºcsatÃ¡ra elegendÅ‘
kÃ©szletÃ¼k volt. A spanyolok nem voltak felkÃ©szÃ¼lve hosszadalmas tÃ¼zÃ©rsÃ©gi pÃ¡rbajra. Ãšgy terveztÃ©k, hogy elsÃ
erejÅ± Ã¶ssztÅ±z utÃ¡n megcsÃ¡klyÃ¡zzÃ¡k, majd Ã¡tugorva, kÃ©zitusÃ¡ban foglaljÃ¡k el az ellensÃ©ges hajÃ³kat. Ã•gyÃºikat is
nehÃ©zkesen Ã©s lassan tudtÃ¡k Ãºjra tÃ¶lteni. Az angolok kis, nÃ©gykerekÅ± kocsikon helyeztÃ©k el az Ã¡gyÃºkat, Ã-gy tÃ¶lt
kÃ¶nnyen a hajÃ³ belsejÃ©be hÃºzhattÃ¡k azokat. A spanyoloknak nem voltak Ã¡gyÃºs kocsijaik, ezÃ©rt tÃ¶ltÃ©skor vagy
hÃ¡travonszoltÃ¡k az Ã¡gyÃºkat, vagy kihajoltak elÃ©jÃ¼k. Ha az ellensÃ©ges hajÃ³k nagyon kÃ¶zel voltak, az utÃ³bbi mÃ³dsze
egyenlÅ‘ volt az Ã¶ngyilkossÃ¡ggal, ezÃ©rt ezzel nemigen Ã©ltek. Az angoloknÃ¡l az Ã¡gyÃºkat is tengerÃ©szek kezeltÃ©k, mÃ
spanyoloknÃ¡l szÃ¡razfÃ¶ldi viszonyokhoz szokott tÃ¼zÃ©rek, akik rosszul viseltÃ©k a tengeri szolgÃ¡lat viszontagsÃ¡gait. A
tengerbÅ‘l fÃ¶lhozott Ã¡gyÃºk laboratÃ³riumi vizsgÃ¡latÃ¡bÃ³l az is kiderÃ¼lt, hogy a spanyolok nemcsak kevesebb Ã¡gyÃºval
rendelkeztek, de sok kÃ¶zÃ¼lÃ¼k igen gyenge minÅ‘sÃ©gÅ± volt, s szinte nagyobb veszÃ©lyt jelentettek sajÃ¡t tÃ¼zÃ©reikre,
mint az ellensÃ©gre. Ezeket az Ã¡gyÃºkat az elÅ‘kÃ©szÃ¼letek utolsÃ³ szakaszÃ¡ban, kapkodva Ã¶nthettÃ©k. A spanyol flotta
Ã©rzÃ©keny vesztesÃ©geket szenvedett, de mÃ©g ekkor is tekintÃ©lyes erÅ‘t kÃ©pviselt. AdmirÃ¡lisa kÃ-sÃ©rletet tett a Farne
csapataival valÃ³ egyesÃ¼lÃ©sre, Ã¡m az idÅ‘kÃ¶zben tÃ¡madt viharos szÃ©l kifÃºjta hajÃ³it a csatornÃ¡bÃ³l. A vert flotta Ã-gy
nem tehetett mÃ¡st, mint a brit szigeteket megkerÃ¼lve hazafelÃ© vette ÃºtjÃ¡t. Ha nem tombol a vihar, vagy a spanyol
kapitÃ¡nyok jobban ismerik ezeket a vizeket, semmi veszedelmes sem lett volna ebben az Ãºtban, az adott kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek
kÃ¶zÃ¶tt azonban katasztrÃ³fÃ¡ba torkollt: az Armada hajÃ³inak mintegy fele a skÃ³t Ã©s Ã-r partok szirtjeihez csapÃ³dott, Ã©s
hullÃ¡msÃ-rba merÃ¼lt. A hÃ-res spanyol flotta pusztulÃ¡sÃ¡val indult meg a hanytlÃ¡s ÃºtjÃ¡n a spanyol vilÃ¡gbirodalom, s
kezdÅ‘dÃ¶tt meg Anglia felemelkedÃ©se. A vÃ-z alatti rÃ©gÃ©szet eredmÃ©nyei nyomÃ¡n ma mÃ¡r biztos, hogy azÃ©rt gyÅ‘zh
angolok, mertÂ a spanyolokÃ©nÃ¡l modernebb haditechnikai szemlÃ©lettelÂ a tÃ¼zÃ©rsÃ©gre alapoztÃ¡k haditervÃ¼ket.
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