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There are no translations available1942. augusztus 7-Ã©n egy addig ismeretlen fÃ¶ldrajzi nÃ©v bukkant fel a
hadijelentÃ©sekben, hogy aztÃ¡n fÃ©l Ã©vig, jÃ³szerÃ©vel le se kerÃ¼ljÃ¶n az ÃºjsÃ¡gok cÃ-mlapjairÃ³l.

Â

A 6475 km2-es terÃ¼letq Guadalcanalon - mely a Salamon-szigetek
egyik legnagyobb tagja - a partraszÃ¡llÃ³ 1. Amerikai TengerÃ©szgyalogos HadosztÃ¡ly
kÃ¶nnyedÃ©n foglalta el az Ã©pÃ¼lQ repÃ¼lQteret Ã©s az azt Ã¶vezQ, 73 km2-es fÃ¶ldsÃ¡vot.
A terÃ¼let megtartÃ¡sÃ¡Ã©rt viszont annÃ¡l kegyetlenebb kÃ¼zdelem indult, mely
hamarosan a csendes-Ã³ceÃ¡ni hÃ¡borÃº kimenetelÃ©t dÃ¶ntQen befolyÃ¡solÃ³ anyagcsatÃ¡vÃ¡
vÃ¡lt. MÃ-g a sziget egÃ©n lÃ©gi harcok szÃ¡zait vÃ-vtÃ¡k meg, addig odalent hÃ¡rom
komolyabb szÃ¡razfÃ¶ldi Ã¶sszecsapÃ¡s, a kÃ¶rnyezQ vizeken pedig Ã¶t nagyszabÃ¡sÃº
tengeri Ã¼tkÃ¶zet is lezajlott. UtÃ³bbiak sora rÃ¶gtÃ¶n egy olyannal kezdQdÃ¶tt a SavÃ³
nevq sziget kÃ¶zelÃ©ben, melynek vÃ©geredmÃ©nye hidegzuhanykÃ©nt hatott az amerikai
vezÃ©rkarra: 1812-Ã³ta nem szenvedett el ilyen szÃ©gyenteljes veresÃ©get az EgyesÃ¼lt
Ã•llamok haditengerÃ©szete nyÃ-lt tengeri csatÃ¡ban.
Â
A VÃ‰RES SZIGETCSATÃ•K NYITÃ•NYA AZ "PRTORONY" HADMpVELET
1942. augusztus 8-Ã¡n Ã©jfÃ©lkor a tenger Guadalcanal kÃ¶rÃ¼l
tintafekete volt. A csillagok vastag felhQk mÃ¶gÃ© rejtQztek.. A tÃ¡volodÃ³ zivatar
utÃ³jÃ¡tÃ©kakÃ©nt a messzesÃ©gbQl mennydÃ¶rgÃ©s morajlÃ¡sa hallatszott, mialatt sÃºlyos
esQcseppek kopogtak a fedÃ©lzetek lemezein. A jÃ¡rQrÃ¶zQ cirkÃ¡lÃ³kon Ã©s rombolÃ³kon a
fÃ¡radt amerikai vagy ausztrÃ¡l tengerÃ©szek hunyorogva bÃ¡multak a szuroksÃ¶tÃ©t
Ã©jszakÃ¡ba. Akkor mÃ¡r mÃ¡sodik napja voltak teljes riadÃ³kÃ©szÃ¼ltsÃ©gben. Ezalatt a
kegyetlen trÃ³pusi nap hÃ³lyagosra Ã©gette bQrÃ¼ket. A gÃ©phÃ¡zakban a helyzet mÃ©g
pokolibb volt, hiszen odalent a hQsÃ©g napkÃ¶zben elÃ©rte a 60 Â°C is. TQlÃ¼k20-30
km-nyire, Guadalcanal szigetÃ©nek Lunga Point nevq foka kÃ¶zelÃ©ben, bajtÃ¡rsaik
teljes erQbedobÃ¡ssal rakodtÃ¡k ki a tengerÃ©szgyalogosok felszerelÃ©sÃ©t Ã©s
utÃ¡npÃ³tlÃ¡sÃ¡t. Az elQzQ reggeltQl partra gÃ¡zolÃ³ 16000 fQnyi erQ - ott Ã©s a
tengerszoros tÃºlpartjÃ¡n fekvQ Florida-szigeten - gyorsan felmorzsolta a maroknyi
japÃ¡nbÃ³l Ã¡llÃ³ vÃ©delmet. Az akciÃ³ fQparancsnoka, Turner ellentengernagy szerint:
A " Watchtower" hadmqvelet volt az elsQ lÃ©pÃ©s ahhoz, hogy kiseprqzzÃ¼k a
japÃ¡nokat a meghÃ³dÃ-tott terÃ¼letekrQl. P azonban, akÃ¡rcsak a legfelsQbb
hadvezetÃ©sben mindenki, tisztÃ¡ban volt vele, hogy az ellensÃ©g nem fogja harc
nÃ©lkÃ¼l feladni kÃ¶nnyen megszerzett szigetbirodalmÃ¡t. Ãšj-GuineÃ¡ban - nÃ©hÃ¡ny Ã³rÃ¡s
hajÃ³Ãºtnyira onnan - tÃ¶bb mint 100000 katonÃ¡juk Ã¡llt ugrÃ¡sra kÃ©szen. Bomba- Ã©s
torpedÃ³vetQik pedig mÃ¡r kÃ©tszer csaptak le a Lunga PointnÃ¡l Ã©s a Florida-szigeti
TulaginÃ¡l sÃ¼rgÃ¶lQdQ invÃ¡ziÃ³s hajÃ³kra. TÃ¡madÃ¡saik sorÃ¡n sÃºlyosan megrongÃ¡ltak kÃ©t
rombolÃ³t Ã©s felgyÃºjtottak egy szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³t. UtÃ³bbi elsÃ¼llyesztÃ©sÃ©re vÃ©gÃ¼l maguk
az amerikai rombolÃ³k kÃ©nyszerÃ¼ltek. A hÃ-dfQ kÃ¶zvetlen biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ra nyolc
szÃ¶vetsÃ©ges cirkÃ¡lÃ³t Ã©s 11 rombolÃ³t rendeltek, melyek hÃ¡rom csoportra osztva
QrkÃ¶dtek. A legnagyobb hajÃ³raj a kicsiny SavÃ³-szigettQl dÃ©lre, a szoros
bejÃ¡ratÃ¡nÃ¡l cirkÃ¡lt, mÃ-g a mÃ¡sodik onnan Ã©szakra rÃ³tta ÃºtjÃ¡t. A harmadik pedig
fel-alÃ¡ hajÃ³zott Tulagi Ã©s Lunga Point kÃ¶zÃ¶tt. Az elsQbe az amerikai Chicago
cirkÃ¡lÃ³ mellett mÃ©g kÃ©t ausztrÃ¡l cirkÃ¡lÃ³ - az Australia Ã©s a Canberra -, tovÃ¡bbÃ¡
Ã¶t rombolÃ³ tartozott. A mÃ¡sodikba a Vincennes, a Quincy Ã©s az Astoria amerikai
cirkÃ¡lÃ³kon kÃ-vÃ¼l mÃ©g nÃ©gy rombolÃ³ kerÃ¼lt. A harmadikban kÃ©t kÃ¶nnyqcirkÃ¡lÃ³, az
amerikai San Juan Ã©s az ausztrÃ¡l Hobart, tovÃ¡bbÃ¡ kÃ©t rombolÃ³ volt. A hajÃ³kÃ¶telÃ©k
kÃ¶zvetlen parancsnokÃ¡vÃ¡ az ausztrÃ¡l Crutchley ellentengernagyot neveztÃ©k ki,
akinek a hQsiessÃ©gÃ©t az elsQ vilÃ¡ghÃ¡borÃº jÃ¼tlandi csatÃ¡jÃ¡ban Victoria Kereszttel
jutalmaztÃ¡k. Az admirÃ¡lis zÃ¡szlÃ³jÃ¡t az Australia Ã¡rbocÃ¡n lengette a szÃ©l. Sajnos
az Ã©jfÃ©li vÃ¡ltÃ¡snÃ¡l sem Q, sem pedig hajÃ³ja nem volt ott a SavÃ³tÃ³l dÃ©lre hajÃ³zÃ³
kÃ¶telÃ©kben. 20.30-kor ugyanis Turner ellentengernagy sÃ¼rgQs megbeszÃ©lÃ©sre
magÃ¡hoz rendelte. A Lunga PointnÃ¡l tartÃ³zkodÃ³ McCawIey szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³ felÃ© indulÃ³
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Crutchley 21.30-kor jelzÃ©st kÃ¼ldÃ¶tt a Chicago parancsnokÃ¡nak, Bode
sorhajÃ³kapitÃ¡nynak: Vegye Ã¡t az QrjÃ¡ratot! Bode, aki a hajÃ³oszlop legvÃ©gÃ©n
haladt, hirtelen a megbÃ-zott kÃ¶telÃ©kparancsnok szerepÃ©ben talÃ¡lta magÃ¡t. A
SavÃ³tÃ³l Ã©szakra cirkÃ¡lÃ³ hÃ©t hajÃ³val viszont senki sem tudatta, hogy Crutchley
elhagyta helyÃ©t. Az ellentenger-nagy nem tartotta szÃ¼ksÃ©gesnek tudatni velÃ¼k
tÃ¡vozÃ¡sÃ¡t, mert feltÃ©telezte, hogy japÃ¡n tÃ¡madÃ¡s esetÃ©n fÃ©lfÃ¼ggetlen erQkÃ©nt
fognak Ã¶nÃ¡llÃ³an cselekedni. Hogy ez alatt mit is Ã©rtett, arra sosem adott
kielÃ©gÃ-tQ magyarÃ¡zatot. Crutchley - a rÃ¶gtÃ¶nzÃ©sek hÃ-vekÃ©nt - kÃ¼lÃ¶nben sem hitt
az elQre elkÃ©szÃ-tett, aprÃ³lÃ©kosan kidolgozott haditervekben, mint ahogy arra sem
vette a fÃ¡radtsÃ¡got, hogy szemÃ©lyesen talÃ¡lkozzon a beosztott amerikai
hajÃ³parancsnokokkal. Pedig Fiji partjainÃ¡l, mialatt invÃ¡ziÃ³s erQk gyÃ¼lekeztek
nÃ©gy napja is lett volna rÃ¡, hogy legalÃ¡bb egyszer kezet rÃ¡zzon velÃ¼k.
A HAMIS BIZTONSÃ•GÃ‰RZET MEGBOSSZULTA MAGÃ•T
Egy hajÃ³raj parancsnoksÃ¡gÃ¡nak Ã¡tvÃ©telekor az Ãºj elÃ¶ljÃ¡rÃ³nak, a
bevett szokÃ¡sok szerint a kÃ¶telÃ©k Ã©lÃ©re kellett Ã¡llni. Bode sorhajÃ³kapitÃ¡ny
viszont - kÃ¼lÃ¶nÃ¶s tekintettel a sÃ¶tÃ©tben tÃ¶rtÃ©nQ Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©s kockÃ¡zatÃ¡ra feleslegesnek tartotta, hogy ilyen mÃ³don azonnal elfoglalja az Australia helyÃ©t.
A fel-alÃ¡ cirkÃ¡lÃ³ hajÃ³k ugyanis fÃ©l Ã³rÃ¡val kÃ©sQbb amÃºgy is visszafordultak
volna, Ã©s Ã-gy a Chicago egybQl az Ã©lre kerÃ¼lhetett. Mivel senki sem vÃ¡rt japÃ¡n
vÃ-zfelszÃ-ni tÃ¡madÃ¡st, Crutchley elhajÃ³zÃ¡sÃ¡t Ã©s helyÃ©nek Ã¡tvÃ©telÃ©t kÃ¶vetQen Bode,
jÃ³l megÃ©rdemelt pihenQre a kabinjÃ¡ba tÃ©rt. AkÃ¡rcsak kapitÃ¡nytÃ¡rsai: Getting a
Canberra, Ã©s Riefkhol - az Ã©szakon haladÃ³ kÃ¶telÃ©k vezetQje - a Vincennes
fedÃ©lzetÃ©n. UtÃ³bbi egyÃ©bkÃ©nt az egÃ©sz biztosÃ-tÃ³ csoport parancsnokhelyettese is
volt. Ã•m az ellentengernagy mÃ©gsem tudatta vele, hogy cirkÃ¡lÃ³stÃ³l elhagyja a
dÃ©li hajÃ³rajt. Az Ã©szakiba tartozÃ³ Quincy Ã©s Astoria kapitÃ¡nyai szintÃ©n aludni
mentek. A hajÃ³parancsnokok tÃ¶bbsÃ©ge, kÃ¼lÃ¶n tengernagyi utasÃ-tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l,
mÃ¡sodfokÃºra mÃ©rsÃ©kelte a harckÃ©szÃ¼ltsÃ©get, Ã-gy a legÃ©nysÃ©gek egyik fele
vÃ©gre-valahÃ¡ra Ã¡gyba kerÃ¼lhetett. Emiatt viszont egy 180 m hosszÃº cirkÃ¡lÃ³n a
megfogyatkozott QrszemekbQl egymÃ¡stÃ³l jÃ³, ha kQhajÃ-tÃ¡snyi tÃ¡volsÃ¡gra kerÃ¼lt
egy-egy.
REJTÃ‰LYES REPÃœLPGÃ‰P FELTpNÃ‰SEK
RÃ¶viddel az Ã©jfÃ©li QrsÃ©gvÃ¡ltÃ¡st kÃ¶vetQen az Ã©szakon haladÃ³ csoport
egyik rombolÃ³ja riasztÃ¡st adott le a hajÃ³k kÃ¶zti kommunikÃ¡ciÃ³s rendszeren:
RiadÃ³! RiadÃ³! RepÃ¼lQgÃ©p SavÃ³ felett. Keletnek tart. A dÃ©len haladÃ³ Blue rombolÃ³
radarkezelQi is Ã©szleltek egy ismeretlen gÃ©pet. A Vincennes-en, a hÃ-d tÃ¶vÃ©ben
lÃ©vQ parancsnoki kabinbÃ³l kilÃ©pQ Riefkhol szintÃ©n lÃ¡tott egyet. Mivel valamennyi
navigÃ¡ciÃ³s helyzetfÃ©nye Ã©gett, a sorhajÃ³kapitÃ¡nyt ez a tÃ©ny arrÃ³l gyQzte meg,
hogy csak sajÃ¡t lehet. MÃ©gpedig valÃ³szÃ-nqleg a lÃ©gi fedezetet adÃ³ hÃ¡rom amerikai
anyahajÃ³ valamelyikÃ©rQl. Hiszen kizÃ¡rtnak tartotta, hogy lÃ©tezik olyan Ã©peszq
pilÃ³ta, aki kÃ¼lÃ¶nben ellensÃ©ges hajÃ³k felett, karÃ¡csonyfakÃ©nt kivilÃ¡gÃ-tott
gÃ©ppel merne repkedni! RÃ¡adÃ¡sul arrÃ³l is meg volt gyQzQdve, hogy Turner Ã©s
Crutchley ellentengernagyok, Ã©rtesÃ¼lvÃ©n a tÃ¶rtÃ©ntekrQl - amennyiben kell megteszik a szÃ¼ksÃ©ges lÃ©pÃ©seket. A Quincy fedÃ©lzetÃ©n, melyrQl ugyancsak lÃ¡ttak
egy titokzatos gÃ©pet, hasonlÃ³ kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottak. TurnerÃ©k rÃ¡diÃ³sai
azonban nem fogtÃ¡k a riasztÃ¡st. A flotta Ã¡ltal hasznÃ¡lt kÃ©szÃ¼lÃ©kek akkoriban mÃ©g
annyira megbÃ-zhatatlanok voltak, hogy nem csak a 30 km-re lÃ©vQ McCawIey-n nem
hallottÃ¡k az Ã¼zenetet, hanem a kÃ¶telÃ©k semelyik hajÃ³jÃ¡n sem. Az admirÃ¡lisok
amÃºgy is egy mÃ¡sik, bÃ¡r nem kevÃ©sbÃ© fontos problÃ©mÃ¡val birkÃ³ztak. Fletcher
altengernagy ugyanis, fÃ©ltvÃ©n hÃ¡rom repÃ¼lQgÃ©p-hordozÃ³jÃ¡t, elhatÃ¡rozta, hogy
sÃ¶tÃ©tedÃ©s utÃ¡n haladÃ©ktalanul visszavonul velÃ¼k a veszÃ©lyes vizekrQl. Az elQzQ
napok lÃ©gi csatÃ¡iban ugyanis hÃºsz vadÃ¡szgÃ©pet vesztett, ezÃ©rt Ãºgy Ã-tÃ©lte meg,
vadÃ¡szrepÃ¼lQi a tovÃ¡bbiakban mÃ¡r arra is kÃ©ptelenek, hogy sajÃ¡t anyahajÃ³ikat
megvÃ©djÃ©k a japÃ¡n torpedÃ³vetQk elszÃ¡nt rohamaitÃ³l. A partra kerÃ¼lt
tengerÃ©szgyalogosok, valamint a kirakodÃ¡ssal bajlÃ³dÃ³ szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³k, egy csapÃ¡sra
magukra maradtak. A rÃ¡juk zÃºdult problÃ©ma megoldÃ¡sÃ¡n rÃ¡gÃ³dÃ³ admirÃ¡lisok e
kavarodÃ¡sban elmulasztottÃ¡k QrjÃ¡ratozÃ³ kÃ¶telÃ©keiket arrÃ³l Ã©rtesÃ-teni, hogy sajÃ¡t
anyahajÃ³ik mÃ¡r messze jÃ¡rnak, Ã-gy bÃ¡rmilyen a tÃ©rsÃ©gben felbukkanÃ³ repÃ¼lQgÃ©p
csak a japÃ¡nokÃ© lehet!
ELLENSÃ‰G A LÃ•THATÃ•RON!
Turner asztalÃ¡n tÃ¶bb jelentÃ©s is fekÃ¼dt, melyek Guadalcanal
irÃ¡nyÃ¡ba tartÃ³ japÃ¡n hajÃ³krÃ³l szÃ¡moltak be. Az elsQt rÃ¶gtÃ¶n az ellensÃ©ges
flottabÃ¡zisnÃ¡l, RabaulnÃ¡l lesben Ã¡llÃ³ S-38-as amerikai tengeralattjÃ¡rÃ³ kÃ¼ldte,
mikor 7-Ã©n dÃ©lutÃ¡n fÃ©l 5-kor Ã©szlelte kifutÃ¡sukat. AztÃ¡n 8-Ã¡n dÃ©lelQtt, ahogy
Bougainville partjaihoz Ã©rkeztek, kÃ©t ausztrÃ¡l Lockheed Hudson jÃ¡rQrgÃ©p is
felfedezte Qket. UtÃ³bbi jelentÃ©s azonban csak alkonyatkor Ã©rkezett meg Turner Ã©s
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Fletcher hajÃ³ira. EzÃ©rt utÃ³bbi mÃ¡r nem kÃ¼ldhetett ki felderÃ-tQgÃ©peket, hogy
utÃ¡najÃ¡rjanak a hÃ-rnek. Helyette inkÃ¡bb - hogy mentse a csendes-Ã³ceÃ¡ni anyahajÃ³
flotta 3/4-Ã©t kitevQ kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©nyÃ©t - haladÃ©ktalanul biztonsÃ¡gos vizekre indult.
TermÃ©szetesen magÃ¡val vitte a kÃ-sÃ©retet alkotÃ³ egy csatahajÃ³t, hat nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³t
Ã©s a 16 rombolÃ³t is. Turner mÃ©gsem aggÃ³dott a jelentÃ©sekben szereplQ,
"mindÃ¶ssze" hÃ¡rom cirkÃ¡lÃ³, hÃ¡rom rombolÃ³, kÃ©t ellÃ¡tÃ³hajÃ³ Ã©s egy Ã¡gyÃºnaszÃ¡d
megjelenÃ©se miatt, mert magÃ¡ban is elÃ©g erQsnek Ã©rezte magÃ¡t ahhoz, hogy elqzze
Qket. TetejÃ©be - ki tudja miÃ©rt? - mÃ©lyen meg volt rÃ³la gyQzQdve, hogy azok nem
is a partraszÃ¡llÃ³ erQk ellen indultak, hanem a tQlÃ¼k 250 km-re, Ã©szaknyugatra
fekvQ Santa Isabel-sziget jÃ³l vÃ©dett, termÃ©szetes kikÃ¶tQjÃ©be, Rekata Bay-be
tartanak, hogy ott Ã©pÃ-tsenek ki Guadalcanal ellen egy elQretolt
lÃ©gitÃ¡maszpontot. 8-Ã¡n kora dÃ©lutÃ¡n - mÃ©gis biztos ami biztos - azt a parancsot
adta, hogy egy PBY Catalina hidroplÃ¡n derÃ-tse fel a kÃ¶rnyÃ©ket. TovÃ¡bbÃ¡ arra,
hogy az Ãšj-HebridÃ¡kon Ã¡llomÃ¡sozÃ³ B-17-es nehÃ©zbombÃ¡zÃ³k haladÃ©ktalanul tÃ¡madjÃ¡k
meg a kÃ¶zeibe merÃ©szkedett japÃ¡n hajÃ³kat. A partraszÃ¡llÃ¡s kÃ¶rÃ¼li teendQk kÃ¶zben
azonban Q Ã©s tÃ¶rzse szÃ©pen el is feledkezett a kiadott utasÃ-tÃ¡sok
vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡nak ellenQrzÃ©sÃ©rQl. Emiatt nem Ã©rtesÃ¼ltek sem arrÃ³l, hogy a PBY
felszÃ¡llÃ¡sa motorhiba miatt meghiÃºsult, sem arrÃ³l, hogy a nÃ©gymotorosok nem
talÃ¡ltÃ¡k meg a jelzett kÃ¶rzetben az ellensÃ©get. RÃ¡adÃ¡sul a tenger-nagynak az mÃ©g
vÃ©letlenÃ¼l sem fordult meg a fejÃ©ben, hogy a felderÃ-tQ-pilÃ³tÃ¡k - a 3000 Kies
magassÃ¡gbÃ³l Ã©s a pÃ¡rÃ¡s levegQben - eleve rosszul szÃ¡moltÃ¡k Ã¶ssze, Ã©s pontatlanul
hatÃ¡roztÃ¡k meg a hajÃ³kat. A gyorsan haladÃ³ ellensÃ©ges kÃ¶telÃ©kben ugyanis
valÃ³jÃ¡ban hÃ©t cirkÃ¡lÃ³ Ã©s egy rombolÃ³ volt. A kialakult helyzet tÃ©ves
megÃ-tÃ©lÃ©sÃ©hez mÃ©g nagyban hozzÃ¡jÃ¡rult a tengernagyok nyÃºzottsÃ¡ga is. A
haditanÃ¡csba 23 Ã³rakor betoppanÃ³ Vandergrift vezÃ©rQrnagy, az 1.
TengerÃ©szgyalogos HadosztÃ¡ly parancsnoka szerint: Mindketten olyan pocsÃ©kul
nÃ©ztek ki, mint akik rÃ¶gtÃ¶n beadjÃ¡k a kulcsot!
A JAPÃ•N ERP
MÃ-g az amerikai vezetQk azon tÃ¶prengtek, hogy mi tÃ©vQk is legyenek
lÃ©gi fedezet nÃ©lkÃ¼l, addig az Ã©j leple alatt 45 km/h-s sebessÃ©ggel nyolc japÃ¡n
hadihajÃ³ nyomult be a savÃ³i szoros nyugati vÃ©gÃ©be. A Chokai, Aoba, Kinugasa,
Furutaka Ã©s Kako nehÃ©z-, valamint a Tenryu Ã©s Yubari kÃ¶nnyqcirkÃ¡lÃ³kbÃ³l tovÃ¡bbÃ¡
egy rombolÃ³bÃ³l Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©ny Ã©lÃ©n Mikawa altengernagy Ã¡llt. P
Rabaulban 7-Ã©n dÃ©l kÃ¶rÃ¼l Ã©rtesÃ¼lt a guadalcanali invÃ¡ziÃ³rÃ³l. RÃ¶gtÃ¶n
ellentÃ¡madÃ¡st tervezett, de a 14. hadsereg parancsnoka az egÃ©szet a
szÃ¶vetsÃ©gesek Ãºj-guineai offenzÃ-vÃ¡jÃ¡t leplezQ, megtÃ©vesztQ akciÃ³nak bÃ©lyegezte,
Ã©s leÃ¡llÃ-tott minden kezdemÃ©nyezÃ©st. TokiÃ³ban, a flotta fQparancsnoksÃ¡gÃ¡n
hasonlÃ³an reagÃ¡ltak. Mikawa vÃ©gÃ¼l egyenesen a "mindenhatÃ³" Yamamoto
tengernagyhoz fordult, aki bÃ-zva alÃ¡rendeltje jÃ³ megÃ©rzÃ©sÃ©ben - felÃ¼lbÃ-rÃ¡lva
mindenkit -, parancsot adott neki a cselekvÃ©sre. A sebtÃ©ben Ã¶sszekapart felszÃ-ni
kÃ¶telÃ©k dÃ©lutÃ¡n futott ki a 30 Ã³rÃ¡s, kÃ¶zel 1000 km-es Ãºtra. Mint mÃ¡r tudjuk,
mozgÃ¡sa nem maradt titokban. A napkeltekor Bougainville kÃ¶zelÃ©be Ã©rkezQ csoport
hajÃ³inak Mikawa parancsot adott, hogy elkerÃ¼lendQ a feltqnÃ©st, szÃ³rÃ³djanak szÃ©t.
HiÃ¡bavalÃ³an, mert 11 Ã³ra tÃ¡jban az ausztrÃ¡l felderÃ-tQk mÃ©gis Ã©szleltÃ©k Qket. A
japÃ¡n parancsnokot ez nem tÃ¡ntorÃ-totta el. ElhatÃ¡rozta, hogy mindent egy lapra
feltÃ©ve vilÃ¡gos nappal, teljes sebessÃ©ggel tovÃ¡bb folytatja ÃºtjÃ¡t Guadalcanal
felÃ©. Ãšgy szÃ¡molta, hogy Ã©jfÃ©l kÃ¶rÃ¼l Ã©r oda Ã©s vÃ¡ratlanul le tud csapni az
amerikaiakra. Mivel bÃ¡trakÃ© a szerencse, a lÃ©gi fedezet nÃ©lkÃ¼l, ellensÃ©ges
terÃ¼let felÃ© merÃ©szkedQ, Mikawa-fÃ©le kÃ¶telÃ©k, minden tovÃ¡bbi komplikÃ¡ciÃ³ nÃ©lkÃ¼l
meg is kÃ¶zelÃ-thette cÃ©ljÃ¡t. A cirkÃ¡lÃ³krÃ³l katapultÃ¡lt felderÃ-tQ hidroplÃ¡nok
szemÃ©lyzete hamarosan jelentette, hogy a gyanÃºtlan amerikai felszÃ-ni hajÃ³k hÃ¡rom
csoportra vÃ¡lva tevÃ©kenykednek. Mivel a tÃ©rsÃ©gben rÃ¡diÃ³sai ellensÃ©ges
repÃ¼lQgÃ©p-hordozÃ³k forgalmazÃ¡sÃ¡t figyeltÃ©k meg, mindenkÃ©ppen Qt igazolta, hogy a
tÃ¡madÃ¡st mÃ¡r elejÃ©tQl fogva Ã©jszakÃ¡ra tervezte. MerÃ©sz dÃ¶ntÃ©s volt, hiszen
sebtÃ©ben Ã¶sszekapart flottillÃ¡jÃ¡nak hajÃ³i eddig mÃ©g sosem harcoltak egy harci
kÃ¶telÃ©kben. De bÃ-zott tengerÃ©szeiben, akik viszont mesterei voltak az ilyesfÃ©le
akciÃ³knak. A csÃ¡szÃ¡ri flottÃ¡nÃ¡l ugyanis mÃ¡r tÃ-z Ã©ve - minden mÃ¡snÃ¡l jobban
koncentrÃ¡ltak az Ã©jszakai hadmqveletek tÃ¶kÃ©letes begyakorlÃ¡sÃ¡ra. Radarjuk ugyan
egyÃ¡ltalÃ¡n nem volt, de kÃ¼lÃ¶nleges Ã©jjellÃ¡tÃ³kÃ©szÃ¼lÃ©keikkel (infra kÃ©szÃ¼lÃ©k
1942-ben!!!) az Qrszemek kÃ¶zel 9 km-rQl is kÃ©pesek voltak az ellensÃ©g
felfedezÃ©sÃ©re. SajÃ¡t hajÃ³ik kÃ©mÃ©nyeire vÃ¶rÃ¶s Ã©s fehÃ©r gyqrqket festettek, ennek
segÃ-tsÃ©gÃ©vel meg tudtÃ¡k azokat kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni mÃ¡s hajÃ³ktÃ³l. A hadmozdulatok
kÃ¶zben az egymÃ¡skÃ¶zti kommunikÃ¡ciÃ³ fÃ©nyjelekkel tÃ¶rtÃ©nt, Ã-gy nem fenyegette Qket
sem a lehallgatÃ¡s, sem a bemÃ©rÃ©s veszÃ©lye. A kÃ©sQbb hÃ-ressÃ© vÃ¡lt keskeny
Ã¡tjÃ¡rÃ³n,
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 21 January, 2022, 23:32

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

az Ãºgynevezett "RÃ©sen" Ã¡tviharzÃ³ japÃ¡nok olyan kitqnQ fegyverrel
is rendelkeztek, melynek 1942-ben nem akadt pÃ¡rja a szÃ¶vetsÃ©gesek arzenÃ¡ljÃ¡ban.
A "Long Lance" kÃ³dnevq, oxigÃ©nhajtÃ¡sÃº torpedÃ³t 610 kg-os robbanÃ³fejjel lÃ¡ttÃ¡k
el. A hatalmas acÃ©lszivar hatÃ³tÃ¡volsÃ¡ga elÃ©rte a 13 km-t, sebessÃ©ge pedig a 90
km/h-t. Szemben az amerikai cirkÃ¡lÃ³kkal, a japÃ¡nok hasonlÃ³ osztÃ¡lyÃº hadihajÃ³i
rendelkeztek torpedÃ³vetQ-csÃ¶vekkel (oldalankÃ©nt 6-6 db-al), melyek - lÃ©vÃ©n
ideÃ¡lisak az Ã©jszakai rajtaÃ¼tÃ©sekhez - ebben a csatÃ¡ban alaposan megnÃ¶veltÃ©k
tqzerejÃ¼ket.
FÃ‰NYÃ–ZÃ–N Ã‰JFÃ‰L UTÃ•N
Augusztus 8-Ã¡n 23.13-kor Mikawa Ãºjfent parancsot adott
felderÃ-tQgÃ©pek indÃ-tÃ¡sÃ¡ra. A Chokai, az Aoba Ã©s a Kako nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³k katapultjai
egy-egy Mitsubishi F1M "Pete" tÃ-pusÃº biplÃ¡nt repÃ-tettek a levegQbe. A kÃ©tÃ¼lÃ©ses
hidroplÃ¡nok feladata az volt, hogy derÃ-tsÃ©k fel, majd pedig vilÃ¡gÃ-tÃ³bombÃ¡kkal
jelezzÃ©k az ellensÃ©ges hajÃ³k helyzetÃ©t. BQ egy Ã³rÃ¡val kÃ©sQbb, ezek a teljesen
kivilÃ¡gÃ-tott kÃ©tfedelqek repÃ¼ltek el a szÃ¶vetsÃ©gesek hajÃ³i felett. MiutÃ¡n
jelentettÃ©k a lÃ¡tottakat, Mikawa tisztÃ¡ba kerÃ¼lt az ellensÃ©g elhelyezkedÃ©sÃ©vel
Ã©s kÃ¶telÃ©kÃ©nek teljes harckÃ©szÃ¼ltsÃ©get rendelt el. A japÃ¡nok olyan kÃ¶zel
haladtak el a SavÃ³-sziget mellett, hogy a tÃ¡volban jÃ³l lÃ¡ttÃ¡k a Tulagi partjÃ¡nÃ¡l
Ã©gQ G. F. Elliot szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³t. 0 Ã³ra 27-kor az Qrszemek egy amerikai rombolÃ³t
fedeztek fel, mely tQlÃ¼k 8 km-nyire, mit sem sejtve hÃºzott keresztÃ¼l a szÃ¡guldÃ³
hajÃ³k oszlopa elQtt. A tengernagy negyedÃ©re mÃ©rsÃ©keltette a sebessÃ©get. AztÃ¡n
parancsot adott rÃ¡, hogy vegyÃ©k cÃ©lba a rombolÃ³t. Mivel az semmi jelÃ©t nem adta,
hogy Ã©szlelte volna a japÃ¡nokat, nem lQttek rÃ¡. A gyanÃºtlan hajÃ³ egy percen
belÃ¼l 180 fokos fordulÃ³ba kezdett, majd 1 Ã³rakor Guadalcanal felÃ© eltqnt a
sÃ¶tÃ©tben. KÃ©sQbb kiderÃ¼lt, hogy az amerikai Blue rombolÃ³ volt az, mely ugyan
rendelkezett radarral, kezelQi mÃ©gsem fedeztÃ©k fel a kÃ¶zelben Ã³lÃ¡lkodÃ³
ellensÃ©get. NÃ©hÃ¡ny percre rÃ¡ Savo-tÃ³l Ã©szakra egy mÃ¡sik, tÃ¡volodÃ³ rombolÃ³t
lÃ¡ttak. Mikawa kÃ¶telÃ©ke ezzel szerencsÃ©sen Ã¡t is csÃºszott az QrkÃ¶dQ rombolÃ³k
kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s Ãºjra teljes gQzzel szÃ¡guldott a SavÃ³tÃ³l dÃ©lre haladÃ³ cirkÃ¡lÃ³k felÃ©.
TorpedÃ³kilÃ¶vÃ©sre felkÃ©szÃ¼lni! - adta ki a parancsot. Egy percre rÃ¡, 1.33-tÃ³l,
lassan alÃ¡ereszkedQ vilÃ¡gÃ-tÃ³ bombÃ¡k kezdtÃ©k nappali fÃ©nybe borÃ-tani az ausztrÃ¡l
Ã©s amerikai hajÃ³kat. A hidroplÃ¡nok ezzel maradÃ©ktalanul teljesÃ-tettÃ©k
feladatukat. Az ejtQernyQn himbÃ¡lÃ³zÃ³ szerkezetek nem csupÃ¡n Lunga PointnÃ¡l
veszteglQ szÃ¡llÃ-tÃ³kÃ¶telÃ©k egy rÃ©szÃ©t tettÃ©k jÃ³l lÃ¡thatÃ³vÃ¡, hanem a Canberra Ã©s
Chicago cirkÃ¡lÃ³kat, valamint a Patterson Ã©s a Bagley amerikai rombolÃ³kat is.
Minden hajÃ³nak! TÃ¡madÃ¡s! - villogtÃ¡k a jelzQlÃ¡mpÃ¡k Mikawa Ãºjabb parancsÃ¡t
tovÃ¡bbÃ-tva.
PERGPTpZBEN A DÃ‰LI HAJÃ“RAJ
A torpedÃ³k gyors egymÃ¡sutÃ¡nban csobbantak a tengerbe, mialatt a
tÃ¼zÃ©rtisztek lQelemeket szÃ¡moltak Ã©s irÃ¡nyszÃ¶geket kiabÃ¡ltak. A pÃ¡ncÃ©ltornyok
sivÃ-tva fordultak a megadott irÃ¡nyba, a lÃ¶vegcsÃ¶vek fÃ¼rgÃ©n emelkedtek a kÃ-vÃ¡nt
szÃ¶gbe, kÃ¶zben pedig lÃ¶vedÃ©kek siklottak Ã©s puskaporos zsÃ¡kok huppantak az Ã¡gyÃºk
hidegen csillogÃ³ zÃ¡vÃ¡rzatÃ¡ba. 1.43-kor a Patterson egyik Ã©les szemq matrÃ³za
felfigyelt a vetQcsÃ¶vek felvillanÃ¡saira. HajÃ³k elQttÃ¼nk! - rikoltotta. Az
Ã¼gyeletes tiszt tÃ¼stÃ©nt teljes riadÃ³t rendelt el. A rÃ¡diÃ³s sem kÃ©slekedett Ã©s
azonnal szÃ©tkÃ¼rtÃ¶lte az Ã©terbe: RiadÃ³! RiadÃ³! Idegen hajÃ³k az Ã¶bÃ¶l bejÃ¡ratÃ¡nÃ¡l!
Az Ã©szakon haladÃ³ csoport - balszerencsÃ©jÃ©re - Ã©ppen az irÃ¡nyvÃ¡ltoztatÃ¡ssal volt
elfoglalva. A Vincennes navigÃ¡ciÃ³s tisztjÃ©nek erre vonatkozÃ³ rendelkezÃ©se
viszont csupÃ¡n 10 perc elteltÃ©vel jutott el minden hajÃ³ra. A recsegQ-sÃ-polÃ³
kÃ©szÃ¼lÃ©kekkel bajlÃ³dÃ³ rÃ¡diÃ³sok - nem Ã©rtvÃ©n az eredeti kÃ¶zlemÃ©nyt - azalatt
mindenhonnan a parancs megismÃ©tlÃ©sÃ©Ã©rt rimÃ¡nkodtak. Nem csoda, hogy abban a
pokoli hangzavarban elveszett a riasztÃ¡s. Fogalmuk sem lehetett a felÃ©jÃ¼k
szÃ¡guldÃ³ veszedelemrQl. A dÃ©len haladÃ³knak mÃ©g ennyi esÃ©lyÃ¼k sem volt a
cselekvÃ©sre. A megkÃ©sett figyelmeztetÃ©st kÃ¶vetQ mÃ¡sodpercekben kÃ©t torpedÃ³
csapÃ³dott jobbrÃ³l a Canberra orrÃ¡ba. VelÃ¼k egyidejqleg - az orrÃ³l a tatig - 203
Ã©s 140 mm-es lÃ¶vedÃ©kek halÃ¡los zÃ¡pora pÃ¡sztÃ¡zta vÃ©gig a 14 Ã©ves cirkÃ¡lÃ³t. A
vÃ¡rhatÃ³ gyors vÃ¡lasz helyett a Canberra Ã¡gyÃºi nÃ©mÃ¡k maradtak. RiadÃ³ztatott
tÃ¼zÃ©reinek tÃ¶bbsÃ©ge ugyanis mÃ©g nem Ã©rkezett meg szolgÃ¡lati helyÃ©re. A legszebb
Ã¡lmÃ¡bÃ³l felugrasztott Getting sorhajÃ³kapitÃ¡ny Ã³lmos tagokkal botorkÃ¡lt fel a
parancsnoki hÃ-dra, ahol a bentlÃ©vQkkel egyetemben, szinte azonnal megÃ¶ltÃ©k a
kÃ¶vetkezQ sortqz grÃ¡nÃ¡tjai. A bemÃ©rQtiszt tÃ¡volsÃ¡gokat kiÃ¡ltott a hangcsQbe, de
addigra mÃ¡r a tqzvezetQ kÃ¶zpontban tartÃ³zkodÃ³k is valamennyien halottak voltak.
Az Ãºjabb, fedÃ©lzeteket Ã¡ttÃ¶rQ lÃ¶vedÃ©kek egyenesen a gÃ©phÃ¡zban robbantak. A
Canberra alig kÃ©t perc alatt legalÃ¡bb 28 talÃ¡latot kapott, Ã©s fÃ©lredQlve
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lÃ¡ngolÃ³, megbÃ©nult ronccsÃ¡ vÃ¡ltozott. A Patterson rombolÃ³n, melyrQl a riasztÃ¡s
elhangzott, ugyan gyorsan elÃ©rtÃ©k a teljes harckÃ©szÃ¼ltsÃ©get, Ã¡m keveset
tehettek. 1.51-kor, nyolc perccel azutÃ¡n, hogy a Canberra "bekapta" az elsQ
talÃ¡latokat, a keresQreflektorok fÃ©nykÃ©vÃ©ibe kerÃ¼lt. A becsapÃ³dÃ³ 203 mm-es
grÃ¡nÃ¡tok azonnal harckÃ©ptelennÃ© tettÃ©k kÃ©t 127 mm-es Ã¡gyÃºjÃ¡t, Ã©s felgyÃºjtottÃ¡k
az elQkÃ©szÃ-tett lQszeres-lÃ¡dÃ¡kat. A robbanÃ¡sveszÃ©ly ellenÃ©re a Patterson
megmaradt lÃ¶vegeivel bÃ¡tran viszonozta a tÃ¼zet, de nem versenyezhetett az
ellensÃ©g nagyobb qrmÃ©retq Ã©s lQtÃ¡volsÃ¡gÃº fegyvereivel. 60 lÃ¶vÃ©sÃ©bQl egy sem Ã©rte
el Qket. A Bagley rombolÃ³ torpedÃ³indÃ-tÃ¡si helyzetbe manQverezett, Ã¡m hiÃ¡ba, mert
a kezelQk csalÃ³dottan lÃ¡ttÃ¡k, hogy az acÃ©lszivarok gyÃºjtÃ³szerkezetei nincsenek a
helyÃ¼kÃ¶n. Bode sorhajÃ³kapitÃ¡ny a ChicagÃ³n, kitÃ¶rÃ¶lve az Ã¡lmot szemeibQl,
kabinjÃ¡bÃ³l rÃ¶gtÃ¶n parancsot adott, hogy lQjenek ki vilÃ¡gÃ-tÃ³grÃ¡nÃ¡tokat. Okos
Ã¶tlet volt. De fÃ©nyÃ¡rba borÃ-tott, ellensÃ©ges hajÃ³k helyett a kÃ¶zben a hÃ-dra
igyekvQ Bode csak azt lÃ¡thatta, hogy az elsQ kÃ©t sortqz nyolc lÃ¶vedÃ©kÃ©bQl hÃ©t
csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶t mondott. MielQtt mÃ©g felÃ©rhetett volna, Mikawa."acÃ©lcÃ¡pÃ¡i" mÃ¡r csak
karnyÃºjtÃ¡snyira voltak. TorpedÃ³k jobbrÃ³l! KÃ©t torpedÃ³ jobbrÃ³l! - Ã¼vÃ¶ltÃ¶tt fel
valamelyik Qrszem. 1.47-kor az egyik, 4 m-es lyukat tÃ©pve a cirkÃ¡lÃ³ orrÃ¡ba,
becsapÃ³dott. A kÃ¶vetkezQ minutumban pedig, grÃ¡nÃ¡tok sÃ¼vÃ-tettek el a hajÃ³ felett.
Az egyik telibe talÃ¡lta az elQÃ¡rbocot. A tÃ¼zes repeszek Ã©s a roncsdarabok
megÃ¶ltek vagy megsebesÃ-tettek 25 tengerÃ©szt, de a robbanÃ¡sok korÃ¡ntsem tettÃ©k
harckÃ©ptelennÃ© a ChicagÃ³t.
A hajÃ³gÃ©pek Ã©s a pÃ¡ncÃ©ltornyok ugyanis sÃ©rtetlenek maradtak. Ã‰s a
kÃ¡relhÃ¡rÃ-tÃ³k is gyorsan megszqntettÃ©k a vÃ-zbetÃ¶rÃ©st. A hajÃ³ fQ lÃ¶vegei azonban
ennek ellenÃ©re sem tÃ¼zelhettek. Ugyanis Ãºgy a tqzvezetQ radarok, mint a
hagyomÃ¡nyos optikai tÃ¡volsÃ¡gmÃ©rQk, nem talÃ¡ltak cÃ©lokat. Nagy sokÃ¡ra mÃ©gis
megpillantottak egyet, mely keresQreflektorÃ¡val a tengert pÃ¡sztÃ¡zta. A tÃ¼zÃ©rek
nyomban irÃ¡nyzÃ©kba vettÃ©k a fÃ©nyforrÃ¡st. A 127 mm-es Ã¡gyÃºk 25 lÃ¶vÃ©st adtak le,
mire vÃ©gÃ¼l a fÃ©ny kihunyt Ã©s a hajÃ³ nyomtalanul eltqnt. Mikawa egyetlen
rombolÃ³ja volt az, mely hÃ¡tulrÃ³l biztosÃ-totta a cirkÃ¡lÃ³kat, nehogy az QrjÃ¡ratozÃ³
amerikai rombolÃ³k onnan meglepjÃ©k Qket. Bode Ãºjabb vilÃ¡gÃ-tÃ³ grÃ¡nÃ¡tokat lÃ¶vetett
ki. A megbÃ-zhatatlan szerkezetek elenyÃ©szQ rÃ©sze mqkÃ¶dÃ¶tt, Ã¡m azt megmutattÃ¡k,
hogy tÃ¶bb ellensÃ©ges hajÃ³ nincs a kÃ¶zelben. Erre a parancsnok - nagy kockÃ¡zatot
vÃ¡llalva - felkapcsoltatta a keresQfÃ©nyszÃ³rÃ³kat. KÃ¶rbepÃ¡sztÃ¡zva azok is csak a
sÃ¶tÃ©t vÃ-zfelÃ¼letet talÃ¡ltÃ¡k. 2.05-kor a fedÃ©lzetmester mindÃ¶ssze annyit Ã-rt a
hajÃ³naplÃ³ba: A tÃ¼zelÃ©s teljesen megszqnt. EllensÃ©ges hajÃ³k semerre sem lÃ¡thatÃ³k.
A Chicago tovÃ¡bb folytatta ÃºtjÃ¡t nyugat felÃ©. Ã‰rthetetlen miÃ©rt, mert a vÃ©dtelen
szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³k Ã©ppen ellenkezQ irÃ¡nyban voltak. A tÃ¶bbi cirkÃ¡lÃ³ pedig - melyeknek
szintÃ©n segÃ-tsÃ©gre lett volna szÃ¼ksÃ©gÃ¼k - tQlÃ¼k Ã©szakra tartÃ³zkodott.
ZavarodottsÃ¡gbÃ³l vagy pÃ¡nikbÃ³l - esetleg mindkettQtQl - Bode semmit sem tett
azÃ©rt, hogy utÃ¡najÃ¡rjon annak, hogy a japÃ¡nok mit mqvelnek arrafelÃ©. Mi tÃ¶bb,
mÃ©g csak figyelmeztetÃ©st sem kÃ¼ldetett a tQlÃ¼k 16 km-re hajÃ³zÃ³ Ã©szaki rajnak.
Majdnem ugyanilyen zavarba ejtQ a Scott ellentengernagy vezette harmadik hajÃ³raj
tÃ©tlenkedÃ©se. HajÃ³i fel Ã©s alÃ¡ jÃ¡rtak a szorosban, mikÃ¶zben Ã¼gyet sem vetettek a
tQlÃ¼k 30 km-nyivel zajlÃ³ csata tqzpÃ¡rbajÃ¡nak felvillanÃ¡saira. Scott-tÃ³l utÃ³lagos
magyarÃ¡zatkÃ©nt elfogadtÃ¡k, hogy a tÃ¡voli fÃ©nyjÃ¡tÃ©kot az elvonulÃ³ zivatar
villÃ¡mlÃ¡sainak tulajdonÃ-totta. A szÃ¶vetsÃ©ges hajÃ³kon kÃ¼lÃ¶nben is teljes volt a
zqrzavar. A McCawIey fedÃ©lzetÃ©n Turnernek fogalma sem volt rÃ³la, hogy mi
tÃ¶rtÃ©nik pontosan. MindÃ¶ssze annyit tudott, hogy katasztrÃ³fa elQtt Ã¡llnak. EzÃ©rt
elsQsorban fedezet nÃ©lkÃ¼l maradt csapat- Ã©s teherszÃ¡llÃ-tÃ³i biztonsÃ¡ga jÃ¡rt a
fejÃ©ben. Crutchley Ã©s az Australia meg tÃºl messze voltak attÃ³l, hogy idQben
odaÃ©rve tÃ©nylegesen a segÃ-tsÃ©gÃ¼kre lehettek volna. Az ellentengernagy ezÃ©rt
ÃºtkÃ¶zben, rÃ¡diÃ³n osztogatta parancsait, melyek viszont, a helyzet pontos
ismerete nÃ©lkÃ¼l, csak fokoztÃ¡k a fejetlensÃ©get.
MIKAWA CIRKÃ•LÃ“I TOVÃ•BB PUSZTÃ•TOTTAK
A dÃ©li csoport megtizedelÃ©se Ã©s szÃ©tszÃ³rÃ¡sa alig hat percig
tartott. UtÃ¡na Mikawa teljes gQzzel, Ã©szaknak fordÃ-totta flottillÃ¡jÃ¡t, hogy az
ott lavÃ-rozÃ³, mÃ¡sik ellensÃ©ges rajjal is elbÃ¡njon. A manQver kÃ¶zben hajÃ³oszlopa
vÃ©letlenÃ¼l kettÃ© vÃ¡lt. Ã•m mÃ©g ez is a malmÃ¡ra hajtotta a vizet, mert Ã-gy Ã©ppen
ollÃ³ba tudtÃ¡k fogni a - kÃ¶zelgQ vÃ©gzetrQl mit sem sejtQ - hÃ¡rom nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³t Ã©s
a kÃ©t rombolÃ³t. VilÃ¡gÃ-tÃ¡st! - adta ki a parancsot az altengernagy. A Chokai
reflektorai pengekÃ©nt hasÃ-tottak a koromsÃ¶tÃ©tbe. A fÃ©nykÃ©vÃ©kben rÃ¶gtÃ¶n lÃ¡thatÃ³vÃ¡
vÃ¡lt az Astoria, a Quincy Ã©s a Vincennes, melyek teljesen gyanÃºtlanul, csupÃ¡n 25
km/h-s tempÃ³val haladtak. UtÃ³bbi hÃ-djÃ¡n mÃ¡r ott volt Riefkhol sorhajÃ³kapitÃ¡ny,
akit az Ã¼gyeletes tiszt mÃ¡r akkor riasztott, mikor a tÃ¡volban meglÃ¡ttÃ¡k a
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Chicago cirkÃ¡lÃ³ Ã¡ltal fellQtt vilÃ¡gÃ-tÃ³grÃ¡nÃ¡tokat. FeltÃ©telezve, hogy a dÃ©li
csoport, holmi kordonon Ã¡tcsÃºszni igyekvQ, japÃ¡n rombolÃ³ra vadÃ¡szik, a
keresQreflektorok a legkevÃ©sbÃ© sem nyugtalanÃ-tottÃ¡k. EzÃ©rt csupÃ¡n arra
utasÃ-totta rÃ¡diÃ³sÃ¡t, hogy adja le: KapcsoljÃ¡k ki a fÃ©nyeket! BarÃ¡tok vagyunk.
1.48-kor az Astoria Qrszemei cirkÃ¡lÃ³juk kÃ¶zvetlen kÃ¶zelÃ©ben elszÃ¡guldÃ³
torpedÃ³kat fedeztek fel. A parancsnoki Ã¡llÃ¡sÃ¡ba berobogÃ³ Greenman
sorhajÃ³kapitÃ¡ny megdÃ¶bbenve lÃ¡tta Ã©s hallotta, hogy lÃ¶vegei mÃ¡r a 2. sortÃ¼zet
adjÃ¡k le. TÃ¼zÃ©rtisztje, Truesdell korvettkapitÃ¡ny, aki egÃ©sz Ã©jjel a makacskodÃ³
tqzvezetQ radarral veszQdÃ¶tt, ugyanis a helyÃ©n volt, mikor az ellensÃ©g
reflektorai befogtÃ¡k a hajÃ³t. HallvÃ¡n a torpedÃ³krÃ³l Ã©s lÃ¡tvÃ¡n, hogy az elsQ
grÃ¡nÃ¡tok az Astoria elQtt csobbantak, tÃ¼stÃ©nt parancsot adott a tqz
viszonzÃ¡sÃ¡ra. UtÃ¡na rÃ¶gtÃ¶n elrendelte a teljes harckÃ©szÃ¼ltsÃ©get is. Greenman,
akÃ¡rcsak a Chicago hÃ-djÃ¡n Bode, persze semmit sem Ã©rtett. Ki rendelte el a
riadÃ³t!? Ki a fene adott tqzparancsot!? PrÃ¼ltek, nem lÃ¡tjÃ¡k, hogy sajÃ¡t
hajÃ³inkra lQdÃ¶znek!? TÃ¼zet
szÃ¼ntess! De azonnal! - ordibÃ¡lta. Truesdell-nek kÃ¶zben
megfigyelQje izgatottan jelentette: Uram, ezek Nachi-osztÃ¡lyÃº cirkÃ¡lÃ³k! Semmi
kÃ©tsÃ©g, hogy japÃ¡n cirkÃ¡lÃ³k! A tÃ¼zÃ©rtiszt azonnal a hÃ-dra telefonÃ¡lt. Az ottani
hÃ-radÃ³s Ã-gy adta Ã¡t Ã¼zenetÃ©t: Mr. Truesdell azt kÃ©ri uram, hogy az Ã©g
szerelmÃ©re, adjon vÃ©gre tqzparancsot!
Egy szemhunyÃ¡snyival kÃ©sQbb az Ãºjabb ellensÃ©ges sortqz grÃ¡nÃ¡tjai
kÃ¶zvetlenÃ¼l a hajÃ³orr elQtt csapÃ³dtak be. A gejzÃ-rkÃ©nt magasba szÃ¶kQ, hatalmas
vÃ-ztÃ¶lcsÃ©rek vÃ©gre meggyQztÃ©k a parancsnokot. TÃ¼zelÃ©st folytatni! Teljes gQzzel
elQre! De mÃ¡r kÃ©sQ volt. Az 5. sortqz lÃ¶vedÃ©kei az Astoria kÃ¶zepÃ©t talÃ¡ltÃ¡k
telibe. Az ott felgyÃºjtott hidroplÃ¡n elsQrendqen kivilÃ¡gÃ-tott cÃ©lponttÃ¡ tette. A
grÃ¡nÃ¡tok robbanÃ¡saitÃ³l rÃ¡zkÃ³dÃ³ cirkÃ¡lÃ³n egymÃ¡s utÃ¡n nÃ©multak el a pÃ¡ncÃ©ltornyok
lÃ¶vegei, aztÃ¡n a hajÃ³gÃ©pek is leÃ¡lltak. A fedÃ©lzeten felrobbanÃ³ lQszerkÃ©szlettQl
tÃ¼zes pokollÃ¡ vÃ¡ltozott az egÃ©sz mindensÃ©g. A szemÃ©lyzet mÃ©gsem adta fel a
harcot. Az Ã¡gyÃºk elnÃ©mulÃ¡sÃ¡ig kilenc sortÃ¼zet adtak le. A lÃ¶vedÃ©kekbQl hÃ¡rom is
eltalÃ¡lta Mikawa zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡t, a Chokait. A grÃ¡nÃ¡tok kÃ¶zÃ¼l egy a
tÃ©rkÃ©pszobÃ¡ban robbanva megÃ¶lte az Ã¶sszes navigÃ¡ciÃ³s tisztet Ã©s megsemmisÃ-tette
a tÃ©rkÃ©peket. Az Astoria nem tarthatott ki sokÃ¡ig. A tÃ¼zÃ©rek a tombolÃ³ tÃ¼zek, a
gÃ©pÃ©szek a betÃ³dulÃ³ tengervÃ-z miatt voltak kÃ©nytelenek elhagyni szolgÃ¡lati
helyeiket. A parancsnoki hÃ-don sem volt Ã©letben mÃ¡r senki. A hajÃ³ egyre lassulva
hamarosan mozdulatlan "hullÃ¡vÃ¡" dermedt. A Quincy fedÃ©lzetÃ©n Moore
sorhajÃ³kapitÃ¡nyt az elsQ sortÃ¼zek ugrasztottÃ¡k ki Ã¡gyÃ¡bÃ³l. A hÃ-dra berontva Qt
Ã©s valamennyi ott tartÃ³zkodÃ³t elvakÃ-tottak a Chokai reflektorai. LQjÃ©k mÃ¡r ki
azokat a rohadt fÃ©nyszÃ³rÃ³kat! - adta ki elsQ parancsÃ¡t. AztÃ¡n, hirtelen
meggondolva magÃ¡t, vissza is vonta: HÃ¡tha a fÃ©nyforrÃ¡sok sajÃ¡t hajÃ³n vannak!
InkÃ¡bb kapcsoljÃ¡k fel a mi reflektorainkat, hogy Qk is Ã©szrevegyÃ©k, barÃ¡ti hajÃ³
vagyunk. A vÃ¡lasz nem is kÃ©sett. Az ellensÃ©ges hajÃ³oszlopok lÃ¶vegei villÃ¡ba
fogtÃ¡k a Quincy-t. A halÃ¡losan pontos grÃ¡nÃ¡tzuhatag kÃ¶zben Moore mÃ¡r csak egy
parancsot tudott kiadni: KÃ©t tqz kÃ¶zÃ© kerÃ¼ltÃ¼nk! Minden lÃ¶vegnek tqz! KÃ¼ldjÃ©k
Qket a pokolba! AztÃ¡n a kÃ¶vetkezQ grÃ¡nÃ¡tok tqzhatÃ¡sa egyszerqen elsÃ¶pÃ¶rte a
hidat. Egy torpedÃ³ a 4-es kazÃ¡nhÃ¡zban robbant Ã©s valÃ³sÃ¡ggal kibelezte a hajÃ³t. A
lÃ¡ngtengerben szinte azonnal krematÃ³riummÃ¡ vÃ¡ltozott az egÃ©sz gÃ©phÃ¡z. A lÃ©ken
betÃ¶rQ vÃ-z pedig megÃ¶lte azokat, akik tÃºlÃ©lve a tqzvihart, oltani igyekeztek. A
talpon maradottak kÃ¶zÃ¼l a rangidQs - egy tÃ¼zÃ©rtiszt - parancsot adott a hajÃ³
elhagyÃ¡sÃ¡ra. A cirkÃ¡lÃ³ 2.35-kor elsÃ¼llyedt. Az Ã©szaki csoport Ã©lÃ©n haladÃ³
Vincennes volt az utolsÃ³ hajÃ³, melyre az ellensÃ©g lecsapott. A japÃ¡n tÃ¼zÃ©rek
addigra mÃ¡r tÃ¶kÃ©letesen belQttÃ©k magukat. Ami a tovÃ¡bbiakban kÃ¶vetkezett az nem
csata, hanem kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges mÃ©szÃ¡rlÃ¡s volt. HÃ¡rom torpedÃ³ Ã©s - a kisebb qrmÃ©retq
lÃ¶vedÃ©keket nem is szÃ¡molva - legalÃ¡bb 56 db 203 mm-es grÃ¡nÃ¡t csapÃ³dott a
szerencsÃ©tlen cirkÃ¡lÃ³ testÃ©be. A kÃ¶zelbe merÃ©szkedQ ellensÃ©g mÃ©g gÃ©ppuskatqzzel
is elÃ¡rasztotta felÃ©pÃ-tmÃ©nyÃ©t. A pÃ¡ncÃ©ltornyok felrobbantak, mikÃ¶zben az alsÃ³bb
fedÃ©lzeteken megfÃ©kezhetetlenÃ¼l pusztÃ-tottak a lÃ¡ngok. A dÃ¼hÃ¶ngQ Riefkohl
sorhajÃ³kapitÃ¡ny mÃ©g akkor is tqzparancsokat osztogatott, mikor hajÃ³jÃ¡n mÃ¡r nem
akadt egyetlen egy, tÃ¼zelÃ©sre kÃ©pes Ã¡gyÃº sem. VÃ©gÃ¼l minderrQl tÃ¼zÃ©rtisztje
vilÃ¡gosÃ-totta fel, aki a cirkÃ¡lÃ³ orrÃ¡ban lÃ©vQ bemÃ©rQÃ¡llÃ¡sbÃ³l, tÃ¼zeken Ã©s
roncsokon Ã¡tverekedve jutott el hozzÃ¡. A japÃ¡n lÃ¶vedÃ©kek mÃ©g tovÃ¡bbi Ã¶t percen
keresztÃ¼l zÃ¡poroztak a kiszolgÃ¡ltatott Vincennes-re. Mikawa parancsÃ¡ra a japÃ¡n
csapÃ¡smÃ©rQk 2.15-kor szÃ¼ntettÃ©k be a tÃ¼zelÃ©st, aztÃ¡n felszÃ-vÃ³dtak az Ã©jszakÃ¡ban.
Riefkohl ekkor adhatott parancsot a menthetetlen cirkÃ¡lÃ³ elhagyÃ¡sÃ¡ra, melyet
negyed Ã³rÃ¡val kÃ©sQbb el is nyeltek a habok.
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AZ ELSÃ–PRP JAPÃ•N GYPZELEM MÃ‰RLEGE
Abban a pillanatban a diadalmas japÃ¡n cirkÃ¡lÃ³k Ã©s a tQlÃ¼k Ã©ppen 32
km-re kirakodÃ³ szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³k kÃ¶zÃ¶tt mÃ¡r csak hÃ¡rom harckÃ©pes szÃ¶vetsÃ©ges
cirkÃ¡lÃ³, az Australia, a Hobart Ã©s a San Juan, valamint egy marÃ©knyi rombolÃ³
Ã¡llt. A fiatalabb tisztek arra unszoltÃ¡k Mikawa tengernagyot, hogy sÃ¶pÃ¶rje el az
ellensÃ©ges hÃ-dfQt. A kÃ¡rjelentÃ©sekbQl megtudhatta, hogy Ã¶sszesen hÃ¡rom hajÃ³jÃ¡t
Ã©rtÃ©k talÃ¡latok, melyek 58 tengerÃ©sz halÃ¡lÃ¡t Ã©s 53 sebesÃ¼lÃ©sÃ©t okoztÃ¡k. Az
Ã¡ltaluk okozott pusztÃ-tÃ¡shoz kÃ©pest mindez eltÃ¶rpÃ¼lt. Ã•m Q mÃ©gis, inkÃ¡bb jÃ³zan
eszÃ©re hallgatott Ã©s a visszavonulÃ¡s mellett dÃ¶ntÃ¶tt. EgyfelQl azÃ©rt, mert hajÃ³i
mÃ¡r lQszerkÃ©szletÃ¼k zÃ¶mÃ©t - tÃ¶bb mint 1000 db 203 mm-es lÃ¶vedÃ©ket Ã©s szinte
valamennyi torpedÃ³jukat - ellQttÃ©k. MÃ¡sfelQl meg, mert a kÃ¶zelgQ napkelte a
bosszÃºÃ¡llÃ³ amerikaiak lÃ©gitÃ¡madÃ¡saival fenyegette. Ne feledjÃ¼k, Mikawa nem
tudott rÃ³la, hogy Fletcher altengernagy, hÃ¡rom repÃ¼lQgÃ©p-hordozÃ³jÃ¡val elQzQ este
elhajÃ³zott. A japÃ¡n parancsnok, elÃ©gedetten kÃ¶telÃ©ke 32 perc alatt aratott
villÃ¡mgyors Ã©jszakai gyQzelmÃ©vel Rabaul felÃ© vette az irÃ¡nyt. CirkÃ¡lÃ³i ÃºtkÃ¶zben
csak azÃ©rt lassÃ-tottak egyszer, hogy tqz alÃ¡ vegyÃ©k, Ã©s sÃºlyosan megrongÃ¡ljÃ¡k a
Talbot amerikai rombolÃ³t. VisszafelÃ© a tÃ¡maszpontig meg is Ãºsztak a
bombatÃ¡madÃ¡sokat, de hajÃ³i kÃ¶zÃ¼l 10-Ã©n a Kako cirkÃ¡lÃ³t elsÃ¼llyesztette egy
amerikai tengeralattjÃ¡rÃ³. 9-Ã©n hajnaltÃ¡jt a sÃºlyosan megrongÃ¡lt Canberra is
"csatlakozott" az immÃ¡r 730 m-es mÃ©lysÃ©gben nyugvÃ³ Quincy Ã©s Vincennes
cirkÃ¡lÃ³khoz. Az Astoria megmentÃ©sÃ©re tett kÃ-sÃ©rletek szintÃ©n kudarcba fulladtak,
ezÃ©rt 10-Ã©n dÃ©l kÃ¶rÃ¼l azt is el kellett sÃ¼llyeszteni. Az ausztrÃ¡l
vesztesÃ©glistÃ¡ra 84 halott, az amerikaira 1024 kerÃ¼lt. A szÃ¶vetsÃ©ges hajÃ³kon
Ã¶sszesen 709-en sebesÃ¼ltek meg. 16 Ã³rakor - a csapÃ¡soktÃ³l sokkolva - Turner
szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³inak visszavonulÃ¡st parancsolt. NÃ©hÃ¡nyuk gyomrÃ¡ban mÃ©g ott volt a
kirakÃ¡sra vÃ¡rÃ³ felszerelÃ©s tÃ¶bb mint 3/4-e. Az Ãºjabb rajtaÃ¼tÃ©stQl rettegQ
tengernagy azonban, sehogy sem mert tovÃ¡bb ott szobrozni. InkÃ¡bb felszedte a
horgonyt Ã©s - a fedÃ©lzeteken mÃ©g mintegy 1600 - tengerÃ©szgyalogossal egyetemben
- az 1700 km-re fekvQ Ãšj-KaledÃ³nia biztonsÃ¡gos kikÃ¶tQi felÃ© vette az irÃ¡nyt. A
Guadalcanalon hagyott bQrnyakÃºak csak nÃ©gy napra elegendQ lQszerrel Ã©s olyan
kevÃ©s Ã©lelemmel rendelkeztek, hogy a kÃ¶vetkezQ hetekben zsÃ¡kmÃ¡nyolt rizsen
Ã©ltek. A japÃ¡n rombolÃ³k pedig ekÃ¶zben, Ã©jszakÃ¡nkÃ©nt szabadon hajÃ³kÃ¡ztak fel-alÃ¡
a sziget partjainÃ¡l Ã©s lQttÃ©k Ã¡llÃ¡saikat.'
BpNBAKOK KERESTETNEK!
Az amerikai flotta-fQparancsnoksÃ¡got a SavÃ³-szigetnÃ©l elszenvedett
veresÃ©g bizonyos tekintetben nagyobb megrÃ¡zkÃ³dtatÃ¡skÃ©nt Ã©rte, mint a Pearl
Harbor-i. Ã•m utÃ³bbinÃ¡l legalÃ¡bb a sÃºlyos vesztesÃ©gekre mentsÃ©gkÃ©nt szolgÃ¡lt,
hogy az a tÃ¡madÃ¡s hadÃ¼zenet nÃ©lkÃ¼li volt. SavÃ³ esetÃ©ben viszont ez nem lehetett
kifogÃ¡s. A vezÃ©nylQ parancsnokok ostoba elbizakodottsÃ¡gÃ¡ra nem is lehetett
mentsÃ©g. MelytQl elvakulva, mÃ©g akkor sem lÃ¡ttÃ¡k be, hogy Amerika egy olyan
ellensÃ©ggel harcol, melynek elsQrendq a hadiflottÃ¡ja Ã©s aminek tengerÃ©szeit arra
kÃ©peztÃ©k ki, hogy tÃ¶kÃ©letessÃ©gre vigyÃ©k a tÃ¡madÃ³ harcmodort. King admirÃ¡lis,
flotta-fQparancsnok hat hÃ©tig egy szÃ³t sem ejtett a nyilvÃ¡nossÃ¡g elQtt a savÃ³i
megalÃ¡zÃ³ veresÃ©grQl. Csak miutÃ¡n oktÃ³ber 11-Ã©n Ã©jjel Guadalcanal partjainÃ¡l
lezajlott az elsQ, vitathatatlanul amerikai gyQzelemmel vÃ©gzQdÃ¶tt tengeri csata,
akkor adatott ki egy szqkszavÃº hivatalos kÃ¶zlemÃ©nyt a tÃ¶rtÃ©ntekrQl. A jÃ³ hÃ-rek
kÃ¶zÃ© besuvasztva - mint a cukormÃ¡zzal bevont keserq pirula - fel sem tqnt az a
pÃ¡r sor, melyben futÃ³lag emlÃ-tÃ©s tÃ¶rtÃ©nt holmi korÃ¡bbi csatÃ¡ban elvesztett nÃ©gy
cirkÃ¡lÃ³rÃ³l. King azonban addig sem vesztegette az idejÃ©t. Hepburn tengernaggyal
az Ã©lÃ©n vizsgÃ¡lÃ³bizottsÃ¡got Ã¡llÃ-tott fel, hogy az derÃ-tse ki a katasztrÃ³fa
okait. A tÃºlÃ©lQk kikÃ©rdezÃ©se hÃ³napokig eltartott. A feltÃ¡rÃ³ jelentÃ©s vÃ©gÃ¼l 1943
mÃ¡jusÃ¡ban kerÃ¼lt King asztalÃ¡ra, aki kapÃ¡sbÃ³l 30 Ã©vre titkosÃ-totta tartalmÃ¡t.
Szeptemberben kelt levelÃ©ben, az ausztrÃ¡l Ã©s az amerikai flotta legmagasabb
rangÃº, illetÃ©kes parancsnokainak a kÃ¶vetkezQket Ã-rta: A Hepburn-jelentÃ©s alapjÃ¡n
arra a megÃ¡llapÃ-tÃ¡sra jutottam, hogy senki sem vonhatÃ³ felelQssÃ©gre vÃ©tkes
szakszerqtlensÃ©gÃ©rt. A veresÃ©g fQ okainak a meglepetÃ©s Ã©s az a tÃ©ny tekinthetQ,
hogy ez volt a legelsQ csatÃ¡ja a parancsnokolÃ³ tisztek legtÃ¶bbjÃ©nek. BÃ¡r akadtak
kÃ¶ztÃ¼k olyan szemÃ©lyek, akiknek harctÃ©ri teljesÃ-tmÃ©nye mÃ©g ezt figyelembe vÃ©ve
sem Ã¼tÃ¶tte meg a kÃ-vÃ¡nt mÃ©rcÃ©t. EzÃ©rt meg^ fogom tenni a szÃ¼ksÃ©ges
adminisztratÃ-v intÃ©zkedÃ©seket. BÃ¼rokratikus zsargonban elQadva Ã-gy festett
szÃ¡mos Ã-gÃ©retes pÃ¡lyafutÃ¡s derÃ©kba tÃ¶rÃ©sÃ©re Ã©s egy szemÃ©lyes tragÃ©dia
elQidÃ©zÃ©se.
CSAK BIZONYOS FEJEK HULLOTTAK LE
Fletcher altengernagy, aki "megszÃ¶kÃ¶tt" anyahajÃ³ival, hamarosan a
parton talÃ¡lta magÃ¡t Ã©s tÃ¶bbet sosem bÃ-ztak rÃ¡ flottakÃ¶telÃ©ket. Riefkohl Ã©s
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Greenman sorhajÃ³kapitÃ¡nyok nem kaptak Ãºj hajÃ³t. Bode sorhajÃ³kapitÃ¡nyt
levÃ¡ltottÃ¡k a Chicago cirkÃ¡lÃ³ Ã©lÃ©rQl Ã©s Qt is parti beosztÃ¡sba "szÃ¡mqztÃ©k". Bode
kÃ©sQbb a kihallgatÃ¡sok sorÃ¡n a kÃ©rdÃ©sek tendenciÃ¡jÃ¡bÃ³l arra kÃ¶vetkeztetett, hogy
az Q nyakÃ¡ba akarjÃ¡k varrni a csÃºfos veresÃ©get. Mivel nem kÃ-vÃ¡nt ebben a
szÃ-njÃ¡tÃ©kban elsQszÃ¡mÃº bqnbak lenni, golyÃ³t repÃ-tett a fejÃ©be. CsupÃ¡n Crutchley
Ã©s Turner ellentengernagyok Ãºsztak meg simÃ¡n. Mivel mindkettQjÃ¼ket King
admirÃ¡lis jelÃ¶lte ki a "Watchtower" hadmqvelet parancsnoki posztjaira, gyorsan
felmentÃ©st kaptak mindenfÃ©le vÃ¡d alÃ³l. Pedig ha valakik felelQssÃ© tehetQk a
tÃ¶rtÃ©ntekÃ©rt, akkor azok mindenkÃ©ppen Qk voltak. LegfQkÃ©pp Crutchley, aki ostoba
dÃ¶ntÃ©sÃ©vel - szinte Mikawa kezÃ©re jÃ¡tszva - hÃ¡rom csoportra forgÃ¡csolta szÃ©t
erQit. Ezzel a dÃ¶ntÃ©ssel rÃ¡adÃ¡sul megsÃ©rtette a hadviselÃ©s legelemibb szabÃ¡lyÃ¡t,
ami az erQk mindenkori Ã¶sszpontosÃ-tÃ¡sÃ¡t Ã-rja elQ. MÃ©g ennÃ©l is bqnÃ¶sebbnek
mondhatÃ³ Turner, aki jÃ³vÃ¡hagyta ezt az elhibÃ¡zott lÃ©pÃ©st. TetejÃ©be az
ellentengernagy tÃºlzott magabiztossÃ¡gÃ¡ban mÃ©g arra is kÃ©pesnek Ã©rezte magÃ¡t,
hogy megjÃ³solja, mit fog tenni az ellensÃ©g. Igen sÃºlyos volt az a mulasztÃ¡sa is,
hogy nem tudatta a szÃ©tszÃ³rtan hajÃ³kÃ¡zÃ³, biztosÃ-tÃ³ kÃ¶telÃ©kekkel a
repÃ¼lQgÃ©p-hordozÃ³k visszavonulÃ¡sÃ¡t. A sors fintora, hogy mÃ-g a veresÃ©gÃ©rt
felelQs szÃ¶vetsÃ©ges admirÃ¡lisoknak a hajuk szÃ¡la sem gÃ¶rbÃ¼lt meg, addig a
gyQztes Mikawa altengernagyot a csÃ¡szÃ¡ri flotta fQparancsnoksÃ¡ga sÃºlyosan
elmarasztalta, amiÃ©rt nem semmisÃ-tette meg a kirakodÃ¡ssal elfoglalt, jÃ³formÃ¡n
vÃ©dtelen hajÃ³kat is.
A savÃ³i esemÃ©nyek pozitÃ-vuma, hogy az amerikaiak tanultak belQle.
TÃ¶bbÃ© nem fordult elQ, hogy kapitÃ¡nyaik, akÃ¡rmilyen fÃ¡radtak is voltak ellensÃ©ges vizeken - pihenQre tÃ©rtek volna, illetve engedÃ©lyeztÃ©k volna, hogy
mÃ¡- sodfokÃºra mÃ©rsÃ©keljenek teljes harckÃ©szÃ¼ltsÃ©get. Az oktÃ³ber 11-ei Ã©s a
november 13-ai Ã©jszakai csatÃ¡kban aztÃ¡n az amerikaiak leptÃ©k meg a Guadalcanal
Ã¡gyÃºzÃ¡sÃ¡ra Ã©rkezQ japÃ¡nokat. HabÃ¡r mindkÃ©t esetben tÃ¶bb ember Ã©s hajÃ³ pusztult
el a "Vasfenekq" tengerszorosba merÃ¼lve, a vesztesÃ©gek kiegyenlÃ-tettek voltak.
MiutÃ¡n pedig 1943. november 2-Ã¡n Ã©jjel, Bougainville partjainÃ¡l a sokkal erQsebb
japÃ¡n kÃ¶telÃ©ken rajtaÃ¼tQ amerikaiak, sajÃ¡t vesztesÃ©g nÃ©lkÃ¼l arattak fÃ©nyes
gyQzelmet, a tengerÃ©szeknek tÃ¶bbÃ© mÃ¡r nem kellett szÃ©gyenkezve lehajtani
fejÃ¼ket, ha szÃ³ba hoztÃ¡k elQttÃ¼k a '42 augusztusi, SavÃ³-sziget melletti Ã©jszakai
csatÃ¡t.
ForrÃ¡s: (Aranysas, 2003. jÃºniusi szÃ¡m)
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