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There are no translations availableBarÃ¡t Ã©s ellensÃ©g Ã-gy hÃ-vta Å‘ket. ValÃ³ban szÃ¼rkÃ©k voltak, Ã©s zsÃ¡kmÃ¡nyra
vadÃ¡sztak, mint a farkasok. MagÃ¡nyosan vagy falkÃ¡ban. Å±zÃ¶tt vadak mÃ³djÃ¡ra, mert rÃ¡juk is vadÃ¡sztak. A "te vagy Ã©n"
tÃ¶rvÃ©nye szerint, ami a tengeren mÃ©g kegyetlenebbÃ¼l Ã©rvÃ©nyesÃ¼lt, mint mÃ¡s hadszÃ-ntereken.

AÂ nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k, az U-Bootok voltak ezek a farkasok, amelyekrÅ‘l Churchill ezt Ã-rta: "Az egyetlen, ami engem
az egÃ©sz hÃ¡borÃº alatt gonddal, fÃ©lelemmel Ã©s rÃ©mÃ¼lettel tÃ¶ltÃ¶tt el, a nÃ©met U-Bootok periszkÃ³pja volt, Ã©s
legÃ©nysÃ©gÃ¼k mindvÃ©gig tÃ¶retlen harci szelleme."

Karl DÃ¶nitz (1936 Ã³ta Kommodore, FdU, az U-Bootok vezetÅ‘je) 1939. szeptember 3-Ã¡n reggel veszi a
lehallgatÃ³szolgÃ¡lat jelentÃ©sÃ©t a Royal Navy kÃ¶zlemÃ©nyÃ©rÅ‘l: "Total Germany" - az ellensÃ©geskedÃ©s azonnali megk
NÃ©metorszÃ¡g ellen! A rendkÃ-vÃ¼l fegyelmezett DÃ¶nitz tisztjei elÅ‘tt sem tud uralkodni Ã©rzÃ©sein: "Micsoda Ã¡tkozott dolo
hogy ezt ismÃ©t meg kellett Ã©rnem!"

Az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃºs tengeralattjÃ¡rÃ³-kapitÃ¡ny tisztÃ¡ban volt a nÃ©met tengeri erÅ‘k gyengesÃ©gÃ©vel. Hitler Vilmos
csÃ¡szÃ¡rral ellentÃ©tben, aki NÃ©metorszÃ¡g jÃ¶vÅ‘jÃ©t tengeri hatalmÃ¡nak biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ban lÃ¡tta, Ã³vakodott a vilÃ¡g lege
flottÃ¡jÃ¡val rendelkezÅ‘ AngliÃ¡val szembeni kihÃ-vÃ¡stÃ³l. Az 1935. Ã©vi flottaegyezmÃ©nyben eleve tudomÃ¡sul vette a nÃ©m
tengeri erÅ‘ 100:35 arÃ¡nyÃº korlÃ¡tozÃ¡sÃ¡t. A vÃ-z mindig idegen elem volt szÃ¡mÃ¡ra.

A mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃº kÃ¼szÃ¶bÃ©n NÃ©metorszÃ¡g Ã¶sszesen 57 U-Boottal rendelkezett, de kÃ¶zÃ¼lÃ¼k csak 16 volt
Ã³ceÃ¡nkÃ©pes. Ezek az Atlanti-Ã³ceÃ¡n Ã©szaki tÃ©rsÃ©gÃ©ben kijelÃ¶lt pontokon augusztus 19. Ã©s 22/23. kÃ¶zt helyezke
Erich Raeder fÅ‘tengernagy, a haditengerÃ©szet fÅ‘parancsnoka augusztus 22-Ã©n azon a parancsnoki Ã©rtekezleten, amelyen
Hitler hÃ¡borÃºs terveit ismertette, nyÃ-ltan kijelentette: a lengyel hadjÃ¡rat vilÃ¡ghÃ¡borÃºhoz vezet, s a nÃ©met
haditengerÃ©szet minden olyan hÃ¡borÃºra, amelyben egy tengeri hatalommal, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen AngliÃ¡val kerÃ¼l szembe,
abszolÃºt felkÃ©szÃ¼letlen. "HadiflottÃ¡nk csak harcolni, Ã©s becsÃ¼lettel elmerÃ¼lni tud!"
A maroknyi U-Boot ezt a "kereskedelmi hÃ¡borÃºt" Anglia ellen parancsa szerint az Ãºn. nemzetkÃ¶zi zsÃ¡kmÃ¡nyjoghoz
alkalmazkodva kezdte.

Hitler a hadviselÃ©sre vonatkozÃ³ 2. sz. utasÃ-tÃ¡sa szeptember 3-Ã¡n: "Az angol admiralitÃ¡s 1939. szeptember 3-Ã¡n 11.17
Ã³rakor az ellensÃ©geskedÃ©sek megkezdÃ©sÃ©re adott parancsot... AngliÃ¡val szemben a tÃ¡madÃ³tevÃ©kenysÃ©g szabad
kereskedelmi hÃ¡borÃºt egyelÅ‘re az U-Bootok is a zsÃ¡kmÃ¡nyjog (Prisenrecht) szerint folytathatjÃ¡k. SzigorÃ-tÃ¡s a
veszÃ©lyzÃ³nÃ¡k meghirdetÃ©sÃ©ig elÅ‘kÃ©szÃ-tendÅ‘."

A nemzetkÃ¶zi zsÃ¡kmÃ¡nyjog, akÃ¡r a genfi egyezmÃ©nynek a tengeri hÃ¡borÃºban alkalmazÃ¡sÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ egyezmÃ©ny,
nem tett kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get felszÃ-ni hadihajÃ³k Ã©s bÃºvÃ¡rhajÃ³k kÃ¶zt. UtÃ³bbiak Ã-gy az ellensÃ©ges kereskedelmi hajÃ³t
megÃ¡llÃ-tani voltak jogosultak, megtÃ¡madni csak akkor, ha ennek nem tesz eleget. A hajÃ³papÃ-rok megvizsgÃ¡lÃ¡sa utÃ¡n
a hajÃ³ lefoglalhatÃ³, Ã©s a legÃ©nysÃ©g biztonsÃ¡gba helyezÃ©se utÃ¡n csak akkor sÃ¼llyeszthetÅ‘ el, ha sajÃ¡t kikÃ¶tÅ‘be
kÃ-sÃ©rÃ©se veszÃ©lyt jelentene. A bÃºvÃ¡rhajÃ³k kÃ¼lÃ¶nleges adottsÃ¡gai folytÃ¡n mindezt elÅ‘Ã-rni politikai megfontolÃ¡sb
kÃ¶nnyÅ± volt, teljesÃ-teni azonban - mint mÃ¡r a hÃ¡borÃº elsÅ‘ hetei bizonyÃ-tottÃ¡k - lehetetlen.
A szÃ¼rke farkasok elsÅ‘ torpedÃ³i mÃ¡r a hÃ¡borÃº elsÅ‘ napjÃ¡n tragikus tÃ©vedÃ©sbÅ‘l indulnak cÃ©ljuk felÃ©.

Fritz-Julius Lemp fÅ‘hadnagy, az U-30 parancsnoka szeptember 4-Ã©n a rendes tengeri jÃ¡ratok megszokott ÃºtvonalÃ¡n
kÃ-vÃ¼l elsÃ¶tÃ©tÃ-tve cikk-cakkban haladÃ³ hajÃ³t Ã©szlel. Angol segÃ©dcirkÃ¡lÃ³nak vÃ©li, Ã©s felszÃ-nen megkÃ¶zelÃ-tve
torpedÃ³t lÅ‘ ki rÃ¡. A valÃ³sÃ¡gban a hajÃ³ a 13000 tonnÃ¡s Athenia szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ³ gÅ‘zÃ¶s volt, fedÃ©lzetÃ©n 1400 utas
kÃ¶ztÃ¼k amerikai Ã¡llampolgÃ¡rokkal - Ãºtban az EgyesÃ¼lt Ã•llamok felÃ©, 250 mÃ©rfÃ¶ldnyire Ã•rorszÃ¡gtÃ³l nyugatra. KÃ©
angol torpedÃ³naszÃ¡d, egy norvÃ©g tankhajÃ³ Ã©s egy svÃ©d jacht kb. 1300 hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttet megment.

FelrÃ©mlik a "Lusitania" tÃ¶rtÃ©nete, amelyet 1918-ban az U-20-as sÃ¼llyesztett el sok amerikai utassal... Az idÅ‘kÃ¶zben
sorhajÃ³hadnaggyÃ¡ elÅ‘lÃ©ptetett Lempet tÃ¡maszpontjÃ¡n mÃ¡r a kikÃ¶tÅ‘ben DÃ¶nitz fogadja (aki ha csak tehette, minden
hazatÃ©rÅ‘ U-Bootot szemÃ©lyesen fogadott), Ã©s titoktartÃ¡sra kÃ¶telezi azzal, hogy jÃ³hiszemÅ±en elkÃ¶vetett vÃ©tsÃ©gÃ©
indul ellene eljÃ¡rÃ¡s. GÃ¶bbels mÃ¡skÃ©nt jÃ¡r el. Azt Ã¡llÃ-tja, hogy az AtheniÃ¡t maguk az angolok robbantottÃ¡k fel, hogy az
EgyesÃ¼lt Ã•llamokat beugrassÃ¡k a hÃ¡borÃºba.

Lemp sorhajÃ³hadnagy, aki kÃ©sÅ‘bb az egyik legsikeresebb U-Boot-parancsnok lett, az U-110-es teljes legÃ©nysÃ©gÃ©vel
egyÃ¼tt esett el 1941. mÃ¡jus 9-Ã©n. Az U-30-as kÃ¼lÃ¶nÃ¶s mÃ³don tÃºlÃ©lte a hÃ¡borÃºt, s legÃ©nysÃ©ge 1945. mÃ¡jus 5Flensburgban felrobbantotta.
Az Athenia megtorpedÃ³zÃ¡sa utÃ¡n minden U-Boot-parancsnok azonnal megkapta az utasÃ-tÃ¡st: "A FÃ¼hrer parancsÃ¡ra
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utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ ellen semmilyen ellensÃ©ges cselekmÃ©ny nincs megengedve - akkor sem, ha konvojban halad!"

Churchill emlÃ©kirataiban az Ã¼gyrÅ‘l megemlÃ©kezve azt Ã-rja, hogy a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k "egyik pillanatrÃ³l a mÃ¡sikr
minden vÃ¡logatÃ¡s nÃ©lkÃ¼l Ã©s a nemzetkÃ¶zi jog Ã-rott szabÃ¡lyait megszegve" tÃ¡madtak az angol hajÃ³kra. Ugyanakkor
elÃ©gtÃ©tellel Ã¡llapÃ-tja meg, hogy az angol kikÃ¶tÅ‘kbÅ‘l "Ã¡gyÃºval, sÅ‘t nÃ©ha lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶veggel felszerelt keresked
hajÃ³k futottak ki mindennap, kÃ©pzett tÃ¼zÃ©rekkel a fedÃ©lzetÃ¼kÃ¶n".

A Scapa Flow-i vÃ¡llalkozÃ¡s utÃ¡n szinte legendÃ¡ssÃ¡ vÃ¡lt U-47-es GÃ¼nther Prien parancsnokkal szeptember 5-Ã©n Ã©s 6Ã¡n elsÃ¼llyeszti a Bosnia Ã©s Rio Claro teherhajÃ³t. Az elsÅ‘ felfegyverzett kereskedelmi hajÃ³ szeptember 5-Ã©n kerÃ¼l az
U-48-as ÃºtjÃ¡ba. Az U-Boot elÅ‘Ã-rÃ¡sos figyelmeztetÅ‘ lÃ¶vÃ©ssel megÃ¡llÃ¡sra szÃ³lÃ-tja fel. RÃ¡diÃ³sa veszi az angol hajÃ³
rÃ¡diÃ³kÃ¶zlÃ©sÃ©t: "Royal Sceptre - bÃºvÃ¡rhajÃ³ Ã¼ldÃ¶z Ã©s tÃ¼zel. PozÃ-ciÃ³m..." MegÃ¡llÃ-tÃ¡s utÃ¡n rÃ¡diÃ³kapcsolat
fenntartÃ¡sa nemzetkÃ¶zi jogba Ã¼tkÃ¶zik: a hajÃ³t tÃ¼zÃ©rsÃ©gi tÅ±zzel Ã©s torpedÃ³val elsÃ¼llyesztik. Ãšjabb kereskedelm
hajÃ³ tÅ±nik fel, a Browning, amely ezÃºttal elsÅ‘ figyelmeztetÃ©sre azonnal megÃ¡ll. Leereszti mentÅ‘csÃ³nakjait, a legÃ©nysÃ
Ã©s utasok - idÅ‘ elÅ‘tt - elhagyjÃ¡k a hajÃ³t. Wolfgang Frank sorhajÃ³hadnagy - mivel a zsÃ¡kmÃ¡nyjogi szabÃ¡lyok szerint a
mentÅ‘csÃ³nak nem jelent biztonsÃ¡got - visszaparancsolja Å‘ket a hajÃ³ra, Ã©s felszÃ³lÃ-tja a Browning kapitÃ¡nyÃ¡t, hogy
siessen a Royal Sceptre hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttjei segÃ-tsÃ©gÃ©re: "Good luck and good bye Sir!"

A szÃ¼rke farkasokban az U-Bootok kereskedelmi hÃ¡borÃºjÃ¡nak elsÅ‘ szakaszÃ¡ban a tengerÃ©szszolidaritÃ¡s
szembekerÃ¼l a hÃ¡borÃºs kÃ©nyszerÅ±sÃ©ggel, Ã©s olykor gyÅ‘z. A Firky gÅ‘zÃ¶s elsÃ¼llyesztÃ©se utÃ¡n Churchillnek kÃ¼
rÃ¡diÃ³Ã¼zenetet, hogy a megadott pozÃ-ciÃ³ban mentsÃ©k meg a csÃ³nakokban hÃ¡nykolÃ³dÃ³ embereket. Egy kis
halÃ¡szhajÃ³ legÃ©nysÃ©ge az U-Bootok feltÅ±nÃ©se utÃ¡n mentÅ‘csÃ³nakba szÃ¡ll: visszaparancsoljÃ¡k a tizenhÃ¡rom ember
hajÃ³ra, Ã©s Ãºtnak engedik Å‘ket - homeward!

A lovagias gesztusok azonban Ã©letveszÃ©lyesek. Az Athenia, Bosnia, Rio Claro Ã©s Royal Sceptre elsÃ¼llyesztÃ©se utÃ¡n a
angol hajÃ³k az S. O. S. vÃ©szjelet Ãºgy adjÃ¡k le, hogy az "O" helyett "S"-et morzÃ©znak (submarine), Ã-gy az SSS
bÃºvÃ¡rhajÃ³ba "Ã¼tkÃ¶zÃ©st" jelzett. Ha a pozÃ-ciÃ³t is sikerÃ¼l megadniuk, az U-Boot vÃ-zen Ã©s levegÅ‘ben szÃ¡mÃ-thato
megsemmisÃ-tÅ‘ tÃ¡madÃ¡sra. Raeder Hitler Ã¡ltal is megerÅ‘sÃ-tett parancsot ad, hogy minden kereskedelmi hajÃ³t el kell
sÃ¼llyeszteni, amely feltartÃ³ztatÃ¡s utÃ¡n rÃ¡diÃ³jÃ¡t hasznÃ¡lja.
Szeptember 3-Ã¡n kereskedelmi hajÃ³k ezrei voltak Ãºton. A kapitÃ¡nyok parancsot kaptak, hajtsÃ¡k vÃ©gre "a hÃ¡borÃº
esetÃ©re kiadott utasÃ-tÃ¡st". A brit admiralitÃ¡s ebben a hajÃ³k "defenzÃ-v felfegyverzÃ©sÃ©t" Ã-rta elÅ‘.

A kereskedelmi hajÃ³k hovatovÃ¡bb "tÃ¡madÃ³-vÃ©dekezÅ‘" (offensive defensive) fellÃ©pÃ©se (szeptember 6-Ã¡n az U-38-ast
elÅ‘szÃ¶r vette tÅ±z alÃ¡ egy angol kereskedelmi hajÃ³) akÃ¡r kÃ¶vetkezmÃ©ny, akÃ¡r ok volt, mindkÃ©t vilÃ¡ghÃ¡borÃºban dÃ¶
lÃ©pÃ©s volt a korlÃ¡tlan bÃºvÃ¡rhajÃ³harc felÃ©. Fryatt kapitÃ¡nyt, aki a Brussels tehergÅ‘zÃ¶ssel 1915 mÃ¡rciusÃ¡ban
megkÃ-sÃ©relte az U-33-ast legÃ¡zolni, majd 1916 jÃºniusÃ¡ban fogsÃ¡gba esett, nÃ©met bÃ-rÃ³sÃ¡g halÃ¡lra Ã-tÃ©lte. A
legtekintÃ©lyesebb angol nemzetkÃ¶zi jogi kÃ©zikÃ¶nyv (Oppenheim-McNair) 1926-ban ezt kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges justizmordnak (jog
eszkÃ¶zÃ¶kkel elkÃ¶vetett gyilkossÃ¡gnak) minÅ‘sÃ-tette. A tengeralattjÃ¡rÃ³k ilyen mÃ³don tÃ¶rtÃ©nÅ‘ megsemmisÃ-tÃ©se tel
jogos eljÃ¡rÃ¡s mÃ©g akkor is, ha az a zsÃ¡kmÃ¡nyjogi eljÃ¡rÃ¡st betartja! Azt is megjÃ³solta, hogy ha egy kÃ¶vetkezÅ‘
hÃ¡borÃºban megismÃ©tlÅ‘dik a kÃ¶zponti hatalmak bÃºvÃ¡rhajÃ³inak magatartÃ¡sa, Ãºgy ez bizonyosan a kereskedelmi hajÃ³k
felfegyverzÃ©sÃ©hez vezet. KÃ¼lÃ¶nÃ¶s jÃ³stehetsÃ©gre ehhez aligha volt szÃ¼ksÃ©g.

Hitler a hadviselÃ©srÅ‘l szÃ³lÃ³ 4. sz. utasÃ-tÃ¡sa szerint (szept. 25.) minden olyan angol kereskedelmi hajÃ³ elleni tÃ¡madÃ¡s
megengedett, amely kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l felfegyverzettnek bizonyult. MÃ¡snap, szeptember 26-Ã¡n a brit admiralitÃ¡s elrendeli
az Ã¶sszes kereskedelmi hajÃ³ felfegyverzÃ©sÃ©t. Az angol kapitÃ¡nyok oktÃ³ber 1-jÃ©n "tanÃ¡csot" kapnak, hogy hajÃ³juk
feltartÃ³ztatÃ¡sa esetÃ©n a nÃ©met "sub"-ot vezessÃ©k fÃ©lre, Ã©s ha tehetik, meglepetÃ©sszerÅ±en gÃ¡zoljÃ¡k le. KÃ¶vetke
mÃ¡sik oldalon: minden angol kereskedelmi hajÃ³t felfegyverzettnek kell tekinteni, annak minden kÃ¶vetkezmÃ©nyÃ©vel
egyÃ¼tt.

Raeder fÅ‘tengernagy mindent elkÃ¶vetett, hogy az U-Bootokat a bÃºvÃ¡rhajÃ³-hadviselÃ©st terhelÅ‘ korlÃ¡tozÃ¡sok alÃ³l
felszabadÃ-tsa. Sikerrel jÃ¡rt. Hitler oktÃ³ber 3-Ã¡n kelt 5. sz. utasÃ-tÃ¡sa szerint kÃ©tsÃ©gkÃ-vÃ¼l ellensÃ©geskÃ©nt azonosÃ
kereskedelmi Ã©s csapatszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³k figyelmeztetÃ©s nÃ©lkÃ¼l megtÃ¡madhatÃ³k. Ugyanez Ã©rvÃ©nyes minden Anglia
kÃ¶rÃ¼li vizeken elsÃ¶tÃ©tÃ-tve haladÃ³ hajÃ³ra."

Ez egy olyan a totÃ¡lis tengeri hÃ¡borÃº felÃ© vezetÅ‘ dÃ¶ntÃ©s volt, amire az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃºban csak 29 hÃ¡borÃºs hÃ³na
utÃ¡n kerÃ¼lt sor.

A "kereskedelmi hÃ¡borÃº" e kezdeti fÃ¡zisÃ¡ra esett a szÃ¼rke farkasok kÃ©t lÃ¡tvÃ¡nyos sikere az angol flotta elleni harcban.
Szeptember 17-Ã©n az U-29-es (Schuhart sorhajÃ³hadnagy) elsÃ¼llyeszti a Courageous anyahajÃ³t 48 repÃ¼lÅ‘gÃ©pÃ©vel.
GÃ¼nter Prien sorhajÃ³hadnagy oktÃ³ber 14-Ã©n behatol a Scapa Flow-Ã¶bÃ¶lbe. Ott, ahol a gyÅ‘zteseknek Ã¡tadott nÃ©met
flotta 1919-ben Ã¶nmagÃ¡t sÃ¼llyesztette el, megtorpedÃ³zza a Royal Oak csatahajÃ³t. A brit flotta bÃ¼szkesÃ©ge,
fedÃ©lzetÃ©n Blagrove tengernaggyal Ã©s 833 emberÃ©vel a legfontosabb tÃ¡maszpont kÃ¶zepÃ©n merÃ¼l a hullÃ¡msÃ-rba.
az elsÅ‘ nÃ©met tengerÃ©sz, aki a lovagkeresztet megkapja - Hitler kezÃ©bÅ‘l. DÃ¶nitzet, aki a tÃ¡madÃ¡s tervÃ©t kidolgozta a
47-es szÅ±k fedÃ©lzetÃ©n, Rader tengernaggyÃ¡ lÃ©pteti elÅ‘.
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ArrÃ³l nyilvÃ¡nosan nem esik szÃ³, hogy ezek a vÃ¡llalkozÃ¡sok az U-Boot fegyvernem gyenge pontjÃ¡t is megmutattÃ¡k: a
torpedÃ³k silÃ¡nysÃ¡gÃ¡t. Prien hÃ©t torpedÃ³t lÅ‘tt ki, amÃ-g kettÅ‘ a mozdulatlan cÃ©lt eltalÃ¡lta. HibÃ¡s torpedÃ³k okoztÃ¡k
szeptember 14-Ã©n az U-39-es vesztÃ©t. Az Ark Royal anyahajÃ³ra kilÅ‘tt mÃ¡gneses torpedÃ³k a cÃ©l elÅ‘tt robbannak, az UBoot a kÃ-sÃ©rÅ‘ torpedÃ³rombolÃ³k Ã¡ldozatÃ¡ul esik.

A kereskedelmi hÃ¡borÃº eredmÃ©nye 1939 vÃ©gÃ©ig 114 hajÃ³ elsÃ¼llyesztÃ©se 421000 BRT-tartalommal. A kÃ¶vetkezÅ‘ Ã
mÃ¡r 471 hajÃ³t kÃ¼ldenek a tenger fenekÃ©re tÃ¶bb mint kÃ©tmilliÃ³ tonnÃ¡val. A szÃ¶vetsÃ©ges hajÃ³k konvojban haladnak
hadihajÃ³k vÃ©delmÃ©ben. A nÃ©met bÃºvÃ¡rhajÃ³k Ã¶sszehangolt csoportokban tÃ¡madjÃ¡k Å‘ket - "Rudeltaktik" - falkataktikÃ¡val.

A "tonnahÃ¡borÃº" cÃ©lja az is volt, hogy a vesztesÃ©gekkel a szÃ¶vetsÃ©ges hajÃ³gyÃ¡rtÃ¡s ne tudjon lÃ©pÃ©st tartani. Ez 19
olyan fenyegetÃ©s volt, amirÅ‘l Churchill is nagy aggodalommal nyilatkozott, Ã©s az USA vezÃ©rkari fÅ‘nÃ¶ke, Marshall Ãºgy
vÃ©lte: "a nÃ©met U-Bootok Ã¡ltal okozott vesztesÃ©gek az atlanti partok elÅ‘tt minden haditervÃ¼nket szÃ©tzilÃ¡ljÃ¡k".

A nÃ©met eredmÃ©nyekkel azonban egyÃ¼tt fejlÅ‘dtek az elhÃ¡rÃ-tÃ¡s mÃ³dszerei Ã©s technikai eszkÃ¶zei. A radarral felszere
repÃ¼lÅ‘gÃ©pek Ã©s a haditengerÃ©szet egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©se egyre hatÃ©konyabbnak bizonyult. A legnagyobb csapÃ¡s a
szÃ¼rke farkasokat egyetlen konvojcsatÃ¡ban 1941 mÃ¡rciusÃ¡ban Ã©rte. Itt pusztul el 8-Ã¡n Scapa Flow hÅ‘sÃ©vel, GÃ¼nter
Prien korvettkapitÃ¡nnyal az U-70-es (a vesztesÃ©get csak kÃ©t hÃ³nap mÃºlva hozzÃ¡k nyilvÃ¡nossÃ¡gra), 7-Ã©n az U-70-es,
Ã©n az U-99-es Ã©s U-100-as. VelÃ¼k DÃ¶nitz kÃ©t tovÃ¡bbi Ã¡sza esik el: Joachim Matz Ã©s Joachim Shepke, mÃ-g Otto
Kretschmer a vilÃ¡ghÃ¡borÃº legeredmÃ©nyesebb U-Boot parancsnoka (44 hajÃ³ 313611 BRT + egy rombolÃ³) fogsÃ¡gba
kerÃ¼l. HÃ¡rom lovagkeresztes egyetlen vÃ¡llalkozÃ¡sban!
A szÃ¼rke farkasok harca a tÃºlÃ©lÃ©sÃ©rt folytatott kegyetlen kÃ¼zdelem. A kÃ¶nyÃ¶rtelen mÃ³dszerek eszkalÃ¡ciÃ³jÃ¡nak
kÃ¶vetkezmÃ©nyeiben legsÃºlyosabb Ã¡llomÃ¡sa a "Laconia-Ã¼gy" volt.

A tengelyhatalmak 1941. december 11-Ã©n hadat Ã¼zentek az EgyesÃ¼lt Ã•llamoknak. 1942. januÃ¡r 3-Ã¡n Hitler
Ribbentrop Ã©s GÃ¶ring jelenlÃ©tÃ©ben fogadta Hiroshi Oshima japÃ¡n nagykÃ¶vetet. Az U-Bootok legutÃ³bbi sikereire utalva
kÃ¶zÃ¶lte, hogy az amerikai kikÃ¶tÅ‘k elÃ© kÃ¼ldi Å‘ket, Ã©s bÃºvÃ¡rcirkÃ¡lÃ³k JapÃ¡nig fognak operÃ¡lni. Az amerikai hajÃ³gy
lÃ¡zas munkÃ¡ja sem pÃ³tolhatja az igazi vesztesÃ©get, a kÃ©pzett legÃ©nysÃ©gek elvesztÃ©sÃ©t. EzÃ©rt a jÃ¶vÅ‘ben a kere
hajÃ³kat Ãºgy kell elsÃ¼llyeszteni, hogy minÃ©l nagyobb kiesÃ©s keletkezzÃ©k a kÃ©pzett tengerÃ©szekben. NÃ©metorszÃ¡g
kÃ¼zd, kÃ¼zdelmÃ©t nem terhelhetik humanitÃ¡rius elvek. EzÃ©rt Ãºgy Ã©rzi, olyan utasÃ-tÃ¡st szÃ¼ksÃ©ges adni az UBootoknak, hogy a tÃ¡madÃ¡s utÃ¡n felszÃ-nre emelkedve tÃ¼zÃ©rsÃ©gi tÅ±zzel pusztÃ-tsÃ¡k el a mentÅ‘csÃ³nakokat, ha a
tÃºlÃ©lÅ‘ket bÃ¡rmilyen okbÃ³l nem tudjÃ¡k foglyul ejteni. A japÃ¡n nagykÃ¶vet szerint Å‘k is kÃ©nytelenek lesznek hasonlÃ³an
eljÃ¡rni. Hitler ilyen parancsot soha sem adott ki, mert tudta, hogy Raeder ellenÃ¡llÃ¡sÃ¡ba Ã¼tkÃ¶zne. 1942. mÃ¡jus 14-Ã©n a
kÃ¶vetkezÅ‘ Ã³vatos kÃ©rdÃ©st tette fel DÃ¶nitznek: "Tud Ã¶n megtorpedÃ³zott hajÃ³k legÃ©nysÃ©gÃ©vel szemben Ãºgy eljÃ¡
hogy hazÃ¡jukba ne tÃ©rhessenek vissza?" DÃ¶nitz vÃ¡lasza: "Lehetetlennek lÃ¡tszik szÃ¡momra, hogy parancsnoktÃ³l Ã©s
legÃ©nysÃ©gtÅ‘l ilyesmit kÃ¶veteljek. JavÃ-tsuk a torpedÃ³kat, Ã©s a kÃ©rdÃ©s megoldÃ³dik."

Werner Hartenstein sorhajÃ³hadnagy (U-156) 1942. szeptember 12-Ã©n Ã©jjel megtorpedÃ³zta a Cunard White Star Line
Laconia 19695 tonnÃ¡s, segÃ©dcirkÃ¡lÃ³kÃ©nt felfegyverzett hajÃ³jÃ¡t. A hajÃ³ Afrika megkerÃ¼lÃ©sÃ©vel Ãºtban volt Anglia fe
1500 El-AlameinnÃ¡l foglyul ejtett olasszal, akiket lengyelek Å‘riztek, szabadsÃ¡gos katonÃ¡kkal, nÅ‘kkel Ã©s gyermekekkel Ã¶sszesen kb. 3000 szemÃ©ly a fedÃ©lzeten. Hartenstein a hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttek mentÃ©sÃ©hez kezdett, Ã©s mÃ¡r 90 embert felve
amikor DÃ¶nitztÅ‘l kÃ©rt utasÃ-tÃ¡st. DÃ¶nitz stÃ¡bja vÃ©lemÃ©nyÃ©vel szemben Ãºgy vÃ©lte, mÃ¡r megmentett embereket ne
a tengerbe dobni, a FÃ¼hrer soha sem jÃ¡rulna hozzÃ¡, hiszen szÃ¶vetsÃ©gesekrÅ‘l van szÃ³. Raeder vÃ©gÃ¼l hozzÃ¡jÃ¡rult
hÃ¡rom kÃ¶zelben lÃ©vÅ‘ U-Boot rÃ©szvÃ©telÃ©hez a mentÅ‘akciÃ³ban.

Hartenstein szeptember 16-Ã¡n reggel rejtjelezetlen rÃ¡diÃ³Ã¼zenettel fordul az ellensÃ©ghez, pozÃ-ciÃ³jÃ¡t kÃ¶zÃ¶lve: "Ha
bÃ¡rmely hajÃ³ segÃ-t menteni a Laconia embereit, nem tÃ¡madom meg, ha engem nem tÃ¡mad. 193 embert vettem fel.
German submarine." Az angolok cseltÅ‘l tarthatnak, mert nem jelentkeznek. MegÃ©rkezik ellenben 15-Ã©n dÃ©lutÃ¡n az U-506os, amely 132 olaszt vesz Ã¡t, majd az U-507-es, amely nem kevesebb mint 153 embert vesz fel. A mentÅ‘akciÃ³ba
DakarbÃ³l kifutÃ³ francia egysÃ©gek a Copellini olasz bÃºvÃ¡rhajÃ³val egyÃ¼tt bekapcsolÃ³dnak.

Az U-156-os nÃ©gy megtelt mentÅ‘csÃ³nakot vontat, amikor szeptember 16-Ã¡n 11.25-kor egy amerikai B-24-es jelenik meg,
alacsonyan kÃ¶rÃ¶z. Hartenstein a fÃ©nytÃ¡vÃ-rÃ³val morzÃ©ztat: "nÃ©met U-Boot hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttekkel". Egy megmentett RAFpilÃ³ta angolul jelzi: "hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttek vagyunk, katonÃ¡k, civilek, nÅ‘k, gyermekek". A Liberator tÃ¡vozik. VÃ¶rÃ¶skeresztes
zÃ¡szlÃ³t feszÃ-tenek ki az U-156-os fedÃ©lzetÃ©n. A B-24-es 12.32-kor ismÃ©t megjelenik. Ã–t bombÃ¡t dob az U-Bootokra. A
hiszi sikerrel Ã©s tÃ¡vozik. Az U-Boot azonban csak megsÃ©rÃ¼lt, de akciÃ³kÃ©pes.
A tÃ¶rtÃ©net szÃ¡mos rÃ©szlete mÃ¡ig sincs tisztÃ¡zva. Bizonyos, hogy a Liberator parancsnoka, Janes D. Harden fÅ‘hadnagy
utasÃ-tÃ¡st kÃ©rt, mit tegyen a kÃ¶nnyÅ± prÃ©dÃ¡val. A wideawake-i "A Composite Force" 8012 parancsnoka, James A. Ronin
ezredes Washingtonhoz fordult, vÃ¡laszt nem kapva parancsot adott: "Sink sub!" (SÃ¼llyessze el az U-Bootot!)
EredmÃ©ny: 1600 halott, jÃ³ rÃ©szÃ¼k a mentÅ‘akciÃ³ felfÃ¼ggesztÃ©se miatt. TÃºlÃ©lÅ‘: 1083.
Az akciÃ³ban rÃ©szt vevÅ‘ mindhÃ¡rom U-Boot egy Ã©ven belÃ¼l teljes legÃ©nysÃ©gÃ©vel elsÃ¼llyedt.
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A Laconia-Ã¼gy sÃºlyos kÃ¶vetkezmÃ©nye a bÃºvÃ¡rhajÃ³harc kegyetlen gyakorlatÃ¡nak tovÃ¡bbi szigorÃ-tÃ¡sa volt. DÃ¶nitz a
mentÅ‘akciÃ³ befejeztÃ©t megvÃ¡rva 1942. szeptember 17-Ã©n kiadja a "Triton Null" (Laconia-parancskÃ©nt ismert) Ã¡ltalÃ¡nos
parancsot. Megtilt minden kÃ-sÃ©rletet az elsÃ¼llyesztett hajÃ³k szemÃ©lyzetÃ©nek megmentÃ©sÃ©re, hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttek Ã©lel
Ã©s vÃ-zzel ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra, a tÃºlÃ©lÅ‘knek bÃ¡rmilyen segÃ-tsÃ©g nyÃºjtÃ¡sÃ¡ra. "A mentÃ©s - hangzik a parancs - ellentmond
hadviselÃ©s ellensÃ©ges hajÃ³k Ã©s legÃ©nysÃ©gÃ¼k megsemmisÃ-tÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ legprimitÃ-vebb kÃ¶vetelmÃ©nyein

A Churchill Ã¡ltal is kiemelt "mindvÃ©gig tÃ¶retlen harci szellem" valÃ³ban jellemzÅ‘ volt az U-Bootok katonÃ¡ira. 1945. mÃ¡jus
4-Ã©n 15.14 Ã³rakor parancsot kapnak a harci cselekmÃ©nyek beszÃ¼ntetÃ©sÃ©re Ã©s a visszatÃ©rÃ©sre. Az Atlanti-Ã³ceÃ¡
operÃ¡lÃ³ 45 U-Boot kÃ¶zÃ¼l csak nyolc tesz eleget haladÃ©ktalanul a parancsnak. A tÃ¶bbiek vagy nem vettÃ©k, vagy
egyszerÅ±en nem adtak hitelt az utasÃ-tÃ¡snak. TovÃ¡bb harcolnak. Ã•gy - most mÃ¡r vÃ©gleg Ã©rtelmetlenÃ¼l - pusztult el
mÃ¡jus 5-Ã©n New York elÅ‘tt az U-853-as (FrÃ¶msdorf sorhajÃ³hadnagy), mÃ¡jus 6-Ã¡n egy amerikai anyahajÃ³ elleni
tÃ¡madÃ¡s sorÃ¡n az U-881-es (Frischke fÅ‘hadnagy). Az U-2336 (Klusmeier sorhajÃ³hadnagy) 7-Ã©n a Firth of Forth elÅ‘tt
megtorpedÃ³z kÃ©t kis teherhajÃ³t, a norvÃ©g Snealandot Ã©s az angol Avondale Parkot - az utolsÃ³ kettÅ‘t a 2828-bÃ³l,
amelyet a szÃ¼rke farkasok kÃ¼ldtek a tenger fenekÃ©re.

MiutÃ¡n mÃ¡jus 7-Ã©n Reimsben alÃ¡Ã-rtÃ¡k a nÃ©met Wehrmacht feltÃ©tlen megadÃ¡sÃ¡t, mÃ¡snap a parancsnokokat
utasÃ-tottÃ¡k, hogy kÃ¶zÃ¶ljÃ©k pozÃ-ciÃ³jukat, majd hajÃ³jukat a Royal Navynek valamely angol kikÃ¶tÅ‘be befutva adjÃ¡k Ã¡t
JÃºnius 6-ig 156 bÃºvÃ¡rhajÃ³ fut be a kijelÃ¶lt skÃ³ciai tÃ¡maszpontra a Kriegsmarine hadi lobogÃ³ja felett a megadÃ¡s
jelÃ©vel, a "White Ensign" fehÃ©r zÃ¡szlajÃ¡val. 221 U-Bootot azonban legÃ©nysÃ©ge elsÃ¼llyesztett - mint a francia Leonce
Peillard nagy mÅ±vÃ©ben Ã©rezhetÅ‘ elismerÃ©ssel Ã-rja -, "mert parancsnokaik ezt hazafias kÃ¶telessÃ©gnek tartottÃ¡k, vagy
mert szerintÃ¼k DÃ¶nitz ilyen feltÃ©teleket csak kÃ©nyszer hatÃ¡sa alatt fogadhatott el!"

IndÃ-tÃ©kok, eszmÃ©k, magatartÃ¡sformÃ¡k, amelyeket a szÃ¼rke farkasok tÃ¶rtÃ©netÃ©ben is csak egy olyan vilÃ¡g
megÃ©rtÃ©sÃ©vel lehet felfogni, amely velÃ¼k egyÃ¼tt sÃ¼llyedt el, amihez kegyetlen sorsuk is hozzÃ¡tartozott: a
vÃ-zibombÃ¡kkal szÃ©ttÃ©pett Prien Ã©s emberei, a 26 Ã©ves U-Boot-kapitÃ¡ny Peter Zschech, aki hajÃ³ja fedÃ©lzetÃ©n fÅ‘be
magÃ¡t, mert sikertelensÃ©gÃ©t nem tudta elviselni, a lovagkeresztes Werner Henke, aki a hadifogsÃ¡gbÃ³l halÃ¡lba
menekÃ¼lt, Heinz Eck, az U-852-es fiatal parancsnoka, akit kÃ©t tisztjÃ©vel egyÃ¼tt hÃ¡borÃºs bÅ±ntett miatt Ã-tÃ©ltek
halÃ¡lra...ForrÃ¡s: www.hadakutjan.hu
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