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There are no translations availableA Titanic katasztrÃ³fÃ¡ja, David Sharnof szemszÃ¶gÃ©bÃ¶l...

1912. Ã¡prilis 14-Ã©n, vasÃ¡rnap este a New York-i Wanamaker Ã¡ruhÃ¡zban egy fiatalember, David Sharnof tartott
telefonÃ¼gyeletet az igazgatÃ³sÃ¡gi emeletet. Hogy az idÅ‘t mÃºlassa, amikor Ã©pp nem telefonÃ¡lt senki, Sharnof a maga
barkÃ¡csolta kis rÃ¡diÃ³vevÅ‘n keresett valami Ã©rdekeset. ElÅ‘szÃ¶r csak kÃ©t rÃ¡diÃ³amatÅ‘r szokvÃ¡nyos tÃ¡rsalgÃ¡sÃ¡t hall
aztÃ¡n a zÃ¶rejek kÃ¶z hirtelen elkapta ehy morzeÃ¼zenet vÃ©gÃ©t: "...CQD MGY..." Sharnof is jÃ³l tudta, mit jelent a
kÃ¶zismert CQD: ezt akkor adjÃ¡k le, ha szerencsÃ©tlensÃ©g tÃ¶rtÃ©nik a tengeren: "Come Quicky, Danger." (Gyertek
gyorsan, veszÃ©lyben vagyunk!) De melyik hajÃ³t jelenti az MGY? Egy ideig csend volt a hullÃ¡mhosszon, azutÃ¡n a
fiatalember mÃ©g mindig morzÃ©ban, Ã©rthetÅ‘bb Ã¼zenetet fogott: "SÃ¼rgÅ‘sen segÃ-tsetek! Helyzet Ã©szaki 41Â°46'.
JÃ©ghegynek Ã¼tkÃ¶ztÃ¼nk!"

David Sharnof nÃ©hÃ¡ny percnyi vÃ¡rakozÃ¡s utÃ¡n azt is megtudta, melyik a szerencsÃ©tlenÃ¼l jÃ¡rt hajÃ³, mikor a Carpathia,
a Cunard tÃ¡rsasÃ¡g angol utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ja vÃ¡laszolt: "Titanic! Azonnal megyÃ¼nk!"

Csengett a telefon. David feledve munkakÃ¶ri kÃ¶telessÃ©gÃ©t, hagyta csengeni, Ã©s a mÃ¡sik vonalon felhÃ-vta barÃ¡tjÃ¡t, ak
gyakornok volt az egyik New York-i napilap hÃ-rrovatÃ¡nÃ¡l. BarÃ¡tja elÅ‘szÃ¶r azt hitte, ugratjÃ¡k. Az egÃ©sz sajtÃ³ azt
Ã¡llÃ-totta, hogy a Titanic, amelyet New Yorkba vÃ¡rtak neves utasaival. TÃ¶kÃ©letesen biztonsÃ¡gos. Nem, az kizÃ¡rt dolog,
hogy Ã©ppen a Titanic legyen veszÃ©lyben! David azonban addig erÅ‘skÃ¶dÃ¶tt, mÃ-g vÃ©gÃ¼l meggyÅ‘zte barÃ¡tjÃ¡t.

KezdÅ‘ ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³nak az ilyen hÃ-r mennyei manna! A fiatal riporter elhatÃ¡rozta, hogy felÃ©breszti fÅ‘nÃ¶kÃ©t. David kÃ¶zbe
fokozott figyelemmel hallgatta tovÃ¡bb rÃ¡diÃ³jÃ¡t. Ugyanekkor New York vÃ¡rosÃ¡tÃ³l 1450 km-re, a Titanic fedÃ©lzetÃ©n
Phillips rÃ¡diÃ³s tovÃ¡bb kÃ©rte a segÃ-tsÃ©get: "A Titanic mindenkinek..." FÃ©l egy volt. Smith kapitÃ¡ny parancsot adott
tisztjeinek: - ElÅ‘kÃ©szÃ-teni a mentÅ‘csÃ³nakokat, Ã¶sszegyÅ±jteni az utasokat a fedÃ©lzeten! Ki-ki termÃ©szete szerint reagÃ
Ã‰jfÃ©l elÅ‘tt hÃºsz perccel sok utas megÃ©rezte a nagy rÃ¡zkÃ³dÃ¡st, de csak vÃ¡llat vontak. Mivel nem voltak tengeri
tapasztalataik, nem nyugtalankodtak. Mind Ãºgy tudtÃ¡k, hogy a tizenhat vÃ-zhatlan oldalkamra, ez a valÃ³sÃ¡gos technikai
csoda megvÃ©di a hajÃ³t minden katasztrÃ³fÃ¡tÃ³l. Hiszen elÅ‘zÅ‘leg kiprÃ³bÃ¡ltÃ¡k: de akkor is fennmaradt a vÃ-zen, amikor
nÃ©gy kamrÃ¡t teljesen elÃ¡rasztottak!

J. B. Ismay, a White Star hajÃ³tÃ¡rsasÃ¡g elnÃ¶ke azonban nagyon is jÃ³l tudta, hogy a hajÃ³ valaminek nekiÃ¼tkÃ¶zÃ¶tt.
Sietve hÃ¡zikÃ¶ntÃ¶st rÃ¡ntott, Ã©s elindult, hogy megkeresse a kapitÃ¡nyt. Az utasok bÃ¡gyadtan tÃ¡ncolgattak a mÃ¡r kissÃ©
Ã¡lmos zenekar muzsikÃ¡jÃ¡ra, vagy az utolsÃ³ poharat Ã¼rÃ-tettÃ©k valamelyik bÃ¡rban, aludtak vagy a kabinjukban
olvastak. FelszÃ³lÃ-tottÃ¡k Å‘ket, hogy vegyÃ©k fel mentÅ‘mellÃ©nyeiket, Ã©s menjenek a fedÃ©lzetre. ElÅ‘szÃ¶r mindenki azt
mentÃ©si gyakorlatrÃ³l van szÃ³.

A gyilkos jÃ©ghegy kÃ-sÃ©rteties tÃ¶mege Ã©ppoly hirtelen tÅ±nt el a sÃ¶tÃ©tben, mint ahogy elÅ‘bukkant. MÃ©g senki sem tu
hogy tÃ¶bb mint szÃ¡z mÃ©teres, tÃ¡tongÃ³ lÃ©ket Ã¼tÃ¶tt a Titanic oldalÃ¡n. A tizenhat vÃ©dÅ‘kamra kÃ¶zÃ¼l Ã¶tÃ¶t elÃ¶ntÃ
vÃ-z, Ã©ppen annyit, amennyi a katasztrÃ³fÃ¡hoz kellett. A gÃ©pek leÃ¡lltak. ElsÅ‘nek, egy elÃ¡rasztott rekesz kÃ¶zelÃ©ben, a
hatos, majd az Ã¶tÃ¶s kazÃ¡nhÃ¡z falai engedtek. Samuel Hemming lÃ¡mpakezelÅ‘ az elsÅ‘ vÃ-zhatlan rekesz felÅ‘l kÃ¼lÃ¶nÃ¶
fÃ¼tyÃ¼lÃ©st hallott. Odasietett: a lÃ¡ncraktÃ¡rba csak Ãºgy zuhogott befelÃ© a vÃ-z. Az egyes raktÃ¡r kÃ¶zelÃ©ben, a mÃ¡sod
kamrÃ¡ban, ahol a fÅ±tÅ‘k laktak, vezetÅ‘jÃ¼k, Charles Hendrickson csobogÃ¡st hallott: a diadalmas tenger elfoglalta a
hajÃ³feneket, Ã©s a vÃ-z betÃ¶rt a folyosÃ³kra.

OdafÃ¶nt Ismay elnÃ¶k a kapitÃ¡nnyal tÃ¡rgyalt. Moody a hatodik tiszt kÃ©t listÃ¡val a kezÃ©ben ismeretette a megdÃ¶bbentÅ‘
adatokat: a csÃ³nakokban 1178 hely van, a fedÃ©lzeten pedig 2207 ember! A sÃ©tafedÃ©lzet fÃ¶lÃ¶tt mÃ¡r ott lÃ³gtak a
csÃ³nakok, kÃ©tszersÃ¼ltes dobozokkal, vÃ-ztartÃ¡lyokkal, lÃ¡mpÃ¡kkal megrakottan, leeresztÃ©sre kÃ©szen.

HÃ¡romnegyed egy van. Egy csÃ³nakot vÃ©gre vÃ-zrebocsÃ¡tanak. Ugyanekkor New Yorkban david Sharnof lÃ¡zasan
Ã¼vÃ¶lti mit halla a fejhallgatÃ³ban. Mellett ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³ barÃ¡tja telefonon Ã¡llandÃ³ kapcsolatban Ã¡ll a fÅ‘szerkesztÅ‘vel, aki
veszi a hÃ-reket: a Frankfurt, a nÃ©met Lloyd tÃ¡rsasÃ¡g egyik gÅ‘zÃ¶se, a CarpathiÃ¡hoz hasonlÃ³an a szerencsÃ©tlensÃ©g
szÃ-nhelyÃ©re tart. TudjÃ¡k, hogy mÃ©g jÃ³ kilencven kilomÃ©terÃ¼k van hÃ¡tra, de vajon pontosan hol is van a katasztrÃ³fa
szÃ-nhely? A Titanic segÃ-tsÃ©gÃ©re indult az amerikai Virginian, a kanadai Mount Temple, az orosz Burna is. ArrÃ³l senki
sem Ã©rtesÃ¼l New Yorkban, sem a Titanicon, hogy tÅ‘lÃ¼k 32 kilomÃ©terre vesztegel a Leyland tÃ¡rsasÃ¡g gÅ‘zÃ¶se, a
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California, de mit sem tudnak a katasztrÃ³fÃ¡rÃ³l, mert nem tartanak rÃ¡diÃ³Ã¼gyeletet. A kÃ¶telezÅ‘ rÃ¡diÃ³Ã¼gyeletet Ã©ppen
a Titanic tragÃ©diÃ¡ja miatt vezettÃ©k be 1913-ban.

A Carpathia teljes gÅ‘zzel szÃ¡guld. Harold Thomas Cottam rÃ¡diÃ³s nem tud beszÃ©lni a Titanickal, bÃ¡r mÃ©g hallja a
gyengÃ¼lÅ‘ CQD-t. Arthur Rostron, a Carpathia kapitÃ¡nya nem hiszi, hogy hajÃ³tÃ¶rÃ©srÅ‘l lenne szÃ³, mivel ehhez Ã©ppen a
Titanic esetÃ©ben a balszerencsÃ©s kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek valÃ³sÃ¡gos Ã¶sszeskÃ¼vÃ©sÃ©re lenne szÃ¼ksÃ©g. Mindenesetre
elÅ‘kÃ©szÃ-tette mÃ¡r a fÃ©nyszÃ³rÃ³kat a tenger megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sÃ¡hoz, Ã©s megparancsolta, hogy az esetleges
hajÃ³tÃ¶rÃ¶tteknek kÃ©szÃ-tsÃ©k elÅ‘ a mentÅ‘csÃ³nakokat Ã©s a kÃ¶tÃ©hÃ¡gcsÃ³kat. A Titanicon folytatÃ³dik a kiÃ¼rÃ-tÃ©s
ruhÃ¡s, hÃ¡lÃ³inges, szÅ‘rmebundÃ¡s asszonyok Ã¶lelik magukhoz gyermekeiket, kapaszkodnak Ã©kszeres dobozukba, cipelik
magukkal a talÃ¡lomra fÃ¶lkapott holmikat, irÃ¡nytÅ±t, kalapdobozt, Ã©lelmet. Most mÃ¡r sorra bocsÃ¡tjÃ¡k le a
mentÅ‘csÃ³nakokat. A hatos mÃ¡r a vÃ-zen van, amikor a parancsnok rÃ¡dÃ¶bben, hogy csÃ³nakjÃ¡ba csak huszonnyolc
asszony szÃ¡llt be a hetvenÃ¶t fÃ©rÅ‘helyre.

A harmadosztÃ¡ly utasai, akik belefÃ¡radtak az Ã¡lldogÃ¡lÃ¡sba, a hajÃ³ gyomrÃ¡n Ã¡t akartÃ¡k elÃ©rni a csÃ³nakokat.
Eszeveszetten rohangÃ¡ltak a folyosÃ³kon, a lÃ©pcsÅ‘kÃ¶n. Mivel azonban nem tudtak eligazodni a szÃ¡mukra tiltott
emeleteken, a kÃ¼szÃ¶bÃ¶n Ã¡llÃ³ veszedelemtÅ‘l halÃ¡lra rÃ©mÃ¼lve legtÃ¶bben lemondtak az ÃºtvesztÅ‘ felderÃ-tÃ©sÃ©rÅ
visszatÃ©rtek sajÃ¡t ebÃ©dlÅ‘jÃ¼kbe, ahol a szegÃ©nyek rettenetes beletÃ¶rÅ‘dÃ©sÃ©vel, hivÅ‘ Ã©s hitetlen kivÃ¡ndorlÃ³k eg
istennek ajÃ¡nlottÃ¡k lelkÃ¼ket.

Ismay, a White Star hÃ¡lÃ³kabÃ¡tos elnÃ¶ke minduntalan beleszÃ³l a mentÃ©si munkÃ¡latokba, Ãºgyhogy Smith kapitÃ¡ny
csaknem elvesztette addig megÅ‘rzÃ¶tt Ã¶nuralmÃ¡t. A tiszteknek csak annyi idejÃ¼k volt, hogy a hadonÃ¡szÃ³, ostoba
parancsokat osztogatÃ³ Ismayt behajÃ-tsÃ¡k egy lefelÃ© ereszkedÅ‘ csÃ³nakba. Most mÃ¡r a fÃ©rfiakon volt a sor, mivel a
harmadosztÃ¡lyÃº nÅ‘utasok kÃ¶zÃ¼l a legfÃ©lÃ©nkebbek vagy a legelkÃ-nzottabbak olyan halkan sÃ-rdogÃ¡ltak az
elkÃ¼lÃ¶nÃ-tÅ‘ben, hogy megfeledkeztek rÃ³luk. A Titanic egyre jobban megdÅ‘lt. Az elsÅ‘ mentÅ‘csÃ³nakok fÃ©lig sem voltak
tele, a fÃ©rfiak csÃ³nakjai azonban tÃºl voltak zsÃºfolva. SzitkozÃ³dva, lÃ¶kdÃ¶sve, Ã¶klÃ¶zve verekedtek a helyekÃ©rt. Egy
Ã¡rnyalak belezuhant a tengerbe. TÃ¶bben kÃ¶vettÃ©k, akiket Ã¼gyetlensÃ©gbÅ‘l vagy szÃ¡ndÃ©kosan lÃ¶ktek meg. A hullÃ¡m
morajÃ¡t szinte illetlenÃ¼l festettÃ©k alÃ¡ egy vÃ-g ragtime hangjai. A zenekar tagjai, ruhÃ¡juk fÅ‘lÃ© hÃºzott mentÅ‘mellÃ©nybe
az elsÅ‘ emeleti szalonban kezdtÃ©k jÃ¡tszani mÅ±soruk legvidÃ¡mabb szÃ¡mait.

Ã‰jfÃ©l utÃ¡n kÃ©t Ã³rakor az utolsÃ³ hasznÃ¡lhatÃ³ csÃ³nakot is leeresztettÃ©k a vÃ-zre. A tÃ¶bbivel mÃ¡r nem lehetett mit
kezdeni, annyira megdÅ‘lt a hajÃ³. A Carpathia tovÃ¡bb szÃ¡guldott a sÃ¶tÃ©tben. A Titanic utolsÃ³ Ã¼zeneteibÅ‘l
kÃ¶vetkeztetve mÃ©g jÃ³ mÃ¡sfÃ©l Ã³rÃ¡nyi Ãºt Ã¡llt elÅ‘tte.

David Sharnof egy ideje hiÃ¡ba leste a szerencsÃ©tlenÃ¼l jÃ¡rt hajÃ³ Ãºjabb Ã¼zenetÃ©t. Az Ãºjfundlandi Race-fok Ã©s kÃ©t
tengeren tartÃ³zkodÃ³ hajÃ³ rÃ¶vid ideig tartÃ³ rÃ¡diÃ³kapcsolatÃ¡bÃ³l megtudja, hogy mÃ¡r senki sem hallja a Titanicot. A
hajÃ³ egyre jobban megdÅ‘lt. A francia Ã©tterem asztalait dÃ-szÃ-tÅ‘ tarka selyemkendÅ‘s lÃ¡mpÃ¡k Ã¶sszezÃºzva hevertek a
padlÃ³n, a kristÃ¡lycsillÃ¡rok azonban hegyes szÃ¶gben lÃ³gva a mennyezetrÅ‘l, mÃ©g mindig megvilÃ¡gÃ-tottÃ¡k a rÃ³zsaszÃ-n
padlÃ³szÅ‘nyeget Ã©s a vÃ¶rhenyes faburkolatot. AzutÃ¡n eltompult a vilÃ¡gÃ-tÃ¡s is.

A parancsnok bement a rÃ¡diÃ³s szobÃ¡ba. Ott talÃ¡lta Phillipset Ã©s munkatÃ¡rsait: - Itt mÃ¡r nem tehetnek semmit.
Menjenek maguk is! - mondta nekik. Phillips mÃ©g megprÃ³bÃ¡lt leadni egy utolsÃ³ CQD-t, de az adÃ¡s olyan gyenge volt,
hogy mÃ¡r nemigen hallhatta senki. TÃ¡rsaival egyÃ¼tt elhagyta a kabint. Hajnali kÃ©t Ã³ra mÃºlt 11 perccel.

Fiatal tengerÃ©szek kÃ¶zÃ¶nyÃ¶sen szÃ-vtÃ¡k a cigarettÃ¡jukat; az utasok tÃ©rden Ã¡llva imÃ¡dkoztak. Egy falhoz tÃ¡masztott
dÃ-vÃ¡nyon Ã¶reg hÃ¡zaspÃ¡r idÃ©zte fÃ¶l kÃ¶zÃ¶s Ã©letÃ©t; Isidor Straus, a legnagyobb New York-i Ã¡ruhÃ¡z tulajdonosa Ã©
felesÃ©ge, aki elrejtÅ‘zÃ¶tt a csÃ³nakba szÃ¡llÃ¡s elÅ‘l.

A zenekar a zsoltÃ¡rt mÃ¡r nem tudta befejezni. Az egyre jobban elÅ‘redÅ‘lÅ‘ hajÃ³bÃ³l kizÃºdult minden, ami benne volt.
EgymÃ¡s utÃ¡n tÃ¶rve Ã¡t a vÃ¡laszfalakat, utat vÃ¡gott magÃ¡nak az Ã¶t zongora; tucatjÃ¡val hullottak a tengerbe a cserepes
pÃ¡lmÃ¡k; lÃ¡dÃ¡k hullottak szÃ©t az akadÃ¡lyoknak Ã¼tkÃ¶zve, Ã©s teniszÃ¼tÅ‘ket, golfÃ¼tÅ‘ket zÃ¡poroztak. Felhasadt
dobozokbÃ³l zuhogott a diÃ³, a tojÃ¡s Ã©s a sÃ¶rÃ¶sÃ¼vegek.

Egyre meredekebben dÅ‘lt a hajÃ³. Nagy hullÃ¡mok csaptak Ã¡t a hÃ-don, minden alkalommal lekaszÃ¡lva Ã¡ldozataikat. MÃ¡r
nem lehetett lÃ¡bon maradni. Negyed hÃ¡rom utÃ¡n kÃ©t perccel teljesen kialudtak a fÃ©nyek. A Titanic eleje csaknem
fÃ¼ggÅ‘legesen emelkedett ki a vÃ-zbÅ‘l. Egy leszakadÃ³ kÃ©mÃ©ny a tengerben vergÅ‘dÅ‘k kÃ¶zÃ© zuhant; a helyÃ¼kbÅ‘l
elmozdult gÃ©pek szÃ©tlapÃ-tottÃ¡k a fÅ±tÅ‘ket. NÃ©hÃ¡ny ember a kÃ¶tÃ©lzetbe kapaszkodva mÃ©g fennmaradt a fedÃ©lze
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hajÃ³ hirtelen megremegett, mintha utolsÃ³ erÅ‘feszÃ-tÃ©ssel igyekezne fÃ¶lemelkedni, aztÃ¡n lassa, mÃ©ltÃ³sÃ¡gteljesen
elsÃ¼llyedt a tengerben. Ã–t perccel mÃºlt negyed hÃ¡rom.

Sosem tudjuk meg, hÃ¡nyan voltak mÃ©g Ã©letben a fedÃ©lzeten maradt 1500 ember kÃ¶zÃ¼l, mikor elsimult az Ã³riÃ¡si
Ã¶rvÃ©ny. JÃ©ghideg volt a vÃ-z. Egy tÃºlÃ©lÅ‘, Lightoller tiszt mondta: - Mintha ezer kÃ©spenge hasogatott volna. Aki tudtak
Ãºszni, mÃ©gis megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k elÃ©rni a csÃ³nakokat. NÃ©hÃ¡nyukon segÃ-tettek, de tÃ¶bben voltak, akiket leÃ¼tÃ¶ttek vag
eltaszÃ-tottak az evezÅ‘vel. Tragikus, tÃ¶bb nyelvÅ± kÃ³rus Ã¼vÃ¶ltÃ¶tt segÃ-tsÃ©gÃ©rt. - Olyan volt, mint az Ã©ljenzÃ©s egy
futballmeccs vÃ©gÃ©n - mondta kÃ©sÅ‘bb George Kemish fÅ±tÅ‘.

A tizennÃ©gyes csÃ³nak parancsnoka, Lowe tiszt nÃ©gy mÃ¡sik csÃ³nak, a tÃ-zes, tizenkettes, nÃ©gyes Ã©s a D jelzÃ©sÅ±
kÃ¶zÃ¶tt haladt. Mivel egyik sem volt tele, sajÃ¡t utasait Ã¡tÃ¼ltette a mÃ¡sik nÃ©gy csÃ³nakba, Ã©s Ã¶nkÃ©nteseket kÃ©rt a
segÃ-tsÃ©gÃ©rt kiÃ¡ltozÃ³k felkutatÃ¡sÃ¡ra. Egy Ã³rÃ¡ig tartott, mire mindezt megszervezte, Ã©s vÃ©gÃ¼l csupÃ¡n nÃ©gy hald
tudott kihalÃ¡szni, kÃ¶ztÃ¼k Phillips rÃ¡diÃ³st, aki hamarosan meg is halt. Az egyes, Ã¶tÃ¶s Ã©s kettes csÃ³nakban is volt
Ã¼res hely, de az itt Ã¼lÅ‘ nÅ‘kÃ¶n kitÃ¶rt a hisztÃ©ria; belekapaszkodtak az evezÅ‘kbe, Ã©s megakadÃ¡lyoztÃ¡k a tengerÃ©s
hogy odaevezzenek a tÅ‘lÃ¼k nÃ©hÃ¡ny szÃ¡z mÃ©terre fuldoklÃ³ emberekhez. A tizennyolc csÃ³nak Ã¶sszesen tizenhÃ¡rom
vÃ-zbe esett hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttet mentett ki.

Hajnali fÃ©l nÃ©gy felÃ© nem lehetett tÃ¶bbÃ© segÃ©lykiÃ¡ltÃ¡st hallani. IdÅ‘nkÃ©nt felcsendÃ¼lt a csÃ³nakokbÃ³l egy zsoltÃ¡
rÃ©szegen ordÃ-tozott valaki, aki tÃºl hevesen bÃ¡torÃ-totta magÃ¡t whiskyvel. A csÃ³nakparancsnokok a sÃ¶tÃ©tben
szÃ³longattÃ¡k egymÃ¡st. Ã‰s hirtelen fÃ¼st lÃ¡tszott az Ã©gen. Minden szem rÃ¡szegezÅ‘dÃ¶tt. A Carpathia vÃ©gre elÃ©rte a
46Â°46', nyugat 50Â°14' pontot. Rostron parancsnok hiÃ¡ba fÃ¼rkÃ©szte az Ã©jszakÃ¡t, nem lÃ¡tta a Titanic kÃ¶rvonalait. Philli
rÃ¡diÃ³s nyilvÃ¡n tÃ©vedett a helymeghatÃ¡rozÃ¡sban.

Rostron a biztonsÃ¡g kedvÃ©Ã©rt mÃ©gis fellÅ‘tt egy rakÃ©tÃ¡t. Nagy meglepetÃ©sÃ©re szÃ¡mos vÃ¡lasz Ã©rkezett: aprÃ³, ha
kialvÃ³ lÃ¡ngok, amelyek lidÃ©rcfÃ©nykÃ©nt tÃ¡ncoltak a tenger fÃ¶lÃ¶tt. MeggyÃºjtottÃ¡k a reflektorokat. A mozgÃ³
fÃ©nyoszlopokban ÃºszÃ³ lÃ¡dÃ¡kat, mindenfÃ©le roncsokat lÃ¡ttak, azutÃ¡n csÃ³nakokat, ahol az emberek hamar ellobbanÃ³
tÃ¼zeket gyÃºjtottak szÃ¡raz ÃºjsÃ¡gjaikbÃ³l, kalapjaikbÃ³l... Borzalmas katasztrÃ³fa tÃ¶rtÃ©nhetett, ha a Titanic nincs sehol!

A Carpathia megÃ¡llt. CsÃ³nakok siettek a hajÃ³tÃ¶rÃ¶ttek elÃ©. Az utolsÃ³ tÃºlÃ©lÅ‘ csak fÃ©l kilenckor lÃ©pett a megmentÅ‘ h
fedÃ©lzetÃ©re. Rostron, mielÅ‘tt elhagyta a helyszÃ-nt, odahajÃ³zott, ahol a Titanic elsÃ¼llyedt. Az 1502 halottnak nem
maradt semmi nyoma - a brit hajÃ³zÃ¡s bÃ¼szkesÃ©ge magÃ¡val rÃ¡ntotta Å‘ket a mÃ©lybe.

NÃ©hÃ¡ny kÃ©p a Titanic mÃ©lybe merÃ¼lt roncsairÃ³l:

Ã‰s a hajÃ³k elmerÃ¼lÃ©sÃ©nek szakaszairÃ³l:
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