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There are no translations availableA hajÃ³zÃ¡s tÃ¶rtÃ©nete bÅ‘velkedik talÃ¡nyosan eltÅ±nt hajÃ³k eseteivel, hajÃ³tragÃ©diÃ¡kk
amelyek megrÃ¡ztÃ¡k a vilÃ¡g kÃ¶zvÃ©lemÃ©nyÃ©t.1815. mÃ¡jus 7-Ã©n reggel az angol Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³, a "Lusitania" nem mess
Ã•rorszÃ¡g dÃ©li partjÃ¡tÃ³l nÃ©met torpedÃ³tÃ¡madÃ¡s kÃ¶vetkeztÃ©ben elsÃ¼llyedt. A tragÃ©dia - amiben 1198-an meghalta
szinte minden rÃ©szlete ismert ... Vagy mÃ©gsem? Colin Simpson rÃ©gÃ³ta foglalkozik a "Lusitania" Ã¼gyÃ©vel, Ã©s most az
adataira alapozott orosz cikk fordÃ-tÃ¡sÃ¡t ajÃ¡nlom az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k figyelmÃ©be.
Alekszandr SzavinovMiÃ©rt sÃ¼llyedt el a "Lusitania"?A Titanic halÃ¡la Ãºjra megrÃ¡zta a vilÃ¡got: emberek milliÃ³i
Ã¶zÃ¶nlÃ¶ttek a mozikba. A sziporkÃ¡zÃ³ filmvÃ¡ltozat elhomÃ¡lyosÃ-totta magÃ¡t a katasztrÃ³fÃ¡t. Ezt Ã©s a szÃ¡zadelÅ‘ mÃ¡s
titokzatos katasztrÃ³fÃ¡jÃ¡tÂ a Lusitania a gigantikus, fedÃ©lzetÃ©n utasokat szÃ¡llÃ-tÃ³ angol Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³ elsÃ¼llyedÃ©sÃ©t
fÃ©lelmetes Ã©s a mai napig nem tisztÃ¡zott kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt. TehÃ¡t a szÃ¡zad mÃ¡sodik katasztrÃ³fÃ¡jaÂ a Lusitan
halÃ¡la.... Hatalmas Ã¼tÃ©s Ã©bresztett fel. Az elektromos csengÅ‘ gombjÃ¡hoz ugrottam, de Ã¡ram, vÃ¡rhatÃ³an, nem volt.
FelÃ¼lrÅ‘l sÃ-polÃ¡s, kiabÃ¡lÃ¡s, szÃ¡z Ã©s szÃ¡z lÃ¡b dobogÃ¡sa hallatszott. Asszonyok Ã©s gyerekek sÃ-rÃ¡sa keveredett a
szirÃ©na hangjÃ¡val. Hirtelen megÃ©rtettem: valami borzalmas tÃ¶rtÃ©nt. Magammal ragadva a kajÃ¼tÃ¶mben lÃ©vÅ‘ mentÅ‘
felszaladtam a felsÅ‘ fedÃ©lzetre. Ehhez nehezen sikerÃ¼lt kinyitnom a kajÃ¼t ajtajÃ¡t, ami valami tÃ¶rmelÃ©kkel volt
eltorlaszolva. A gÅ‘zhajÃ³ Ã©rezhetÅ‘en megdÅ‘lt. A fedÃ©lzeten leÃ-rhatatlan dolgok fogadtak. A nap fÃ©nyesen sÃ¼tÃ¶tt a
gÅ‘zhajÃ³ra, Ã©s vagy ezer eszÃ©t vesztett ember rohangÃ¡lt az egyik oldalrÃ³l a mÃ¡sikra. A szemÃ©lyzet elveszett, hiba Ã¡llt
kapitÃ¡ny a hÃ-don, Ã©s az utolsÃ³ percig osztogatta parancsait; az utasok maguk futottak a mentÅ‘csÃ³nakokhozÂ Mikor
magamhoz tÃ©rtem a vÃ-z felszÃ-nÃ©n, a hatalmas hajÃ³ eltÅ±nt, kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttem hatalmas terÃ¼leten az emberek fekete
pontjai Ãºsztak. A tÃ¡volban Ã•rorszÃ¡g elmosÃ³dott partjai lÃ¡tszÃ³dtak. A nap Ã©getett, a vÃ-zben azonban hideg volt.Csak kÃ
Ã³ra mÃºlva, amit Å‘Â emlÃ©kezik a katasztrÃ³fa szemtanÃºjaÂ borzalmas dermedtsÃ©g-ben Ã©lt Ã¡t, Ã©rkezett meg a
mentÅ‘hajÃ³.MegjegyezzÃ¼k, hogy nem a Titanic pusztulÃ¡sÃ¡rÃ³l van szÃ³. A hÃ-res tengeri katasztrÃ³fa sziporkÃ¡zÃ³
filmvÃ¡ltozatÃ¡t nehÃ©z lenne Ã¶sszehasonlÃ-tani az esemÃ©ny kimÃ©rt Ã©s sivÃ¡rÂ leÃ-rÃ¡sÃ¡val, amit az 1915-Ã¶s orosz Ãº
mÃ¡soltunk ki. De akkor, a hatalmas angol hajÃ³, a Lusitania elsÃ¼llyedÃ©sÃ©nek napjaiban a vilÃ¡g kÃ¶zvÃ©lemÃ©nye szinte
lÃ¡zban Ã©gett az ellentmondÃ¡sos hÃ-rektÅ‘l, feltÃ©telezÃ©sektÅ‘l Ã©s talÃ¡lgatÃ¡soktÃ³l. Az elpusztult hajÃ³ neve naponta jel
meg az ÃºjsÃ¡gok oldalain, a kormÃ¡nyok memorandumaiban Ã©s a diplomÃ¡ciai iratokban.Mi is tÃ¶rtÃ©nt? A hajÃ³ pusztulÃ¡sa
titokzatos, azonkÃ-vÃ¼l aaz Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ben olyan benyomÃ¡s Ã©bred, hogy AngliÃ¡ban a Lusitania Ã¼gyÃ©vel foglalkozÃ³
kormÃ¡nydokumentumok szigorÃº Ã¡llamtitkot kÃ©peznek. Mi mÃ©gis megprÃ³bÃ¡ljuk fellebbenteni a fÃ¼ggÃ¶nyt.***Egy nagy
angol utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³, amerikaiakkal a fedÃ©lzetÃ©n valÃ³szÃ-nÅ±leg elsÃ¼llyed.1915. mÃ¡jus 7-Ã©n a hatalmas,
nÃ©gykÃ©mÃ©nyes angol utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³t, a Lusitania-t, ami Ã¡ltalÃ¡ban a New-YorkÂ Liverpool Ãºtvonalon kÃ¶zlekedett
vÃ¡ratlanul megtÃ¡madta az U-20 nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ nem messze Ã•rorszÃ¡g partjaitÃ³l. A Lusitania, a robbanÃ¡st kÃ¶vet
tizennyolcadik percben teljesen elsÃ¼llyedt. A Lusitania fedÃ©lzetÃ©n tartÃ³zkodÃ³ 1959 szemÃ©lybÅ‘l 1198 meghalt. Az ango
kormÃ¡ny kÃ©pviselÅ‘inek hivatalos bejelentÃ©se szerint a hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n nem volt fegyverzet, hadianyag Ã©s
haditengerÃ©szek. A Lusitania elsÃ¼llyedÃ©sÃ©t az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃº egyik legtragikusabb esemÃ©nyÃ©nek neveztÃ©k el
angol ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³, Colin Simpson rÃ©gÃ³ta Ã©rdeklÅ‘dik a Lusitania Ã¼gye irÃ¡nt.A hajÃ³ pusztulÃ¡sÃ¡nak kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyei,
alaposan megdolgozott adatok tÃ¶mkelegeÂ Ã-rta C. Simpson, meggyÅ‘ztÃ©k arrÃ³l, hogy a Lusitania-val tÃ¶rtÃ©nt
szerencsÃ©tlensÃ©grÅ‘l szÃ³lÃ³ tradicionÃ¡lis vÃ¡ltozat alapvetÅ‘ csÃºsztatÃ¡sokat Ã©s szemmel lÃ¡thatÃ³ pontatlansÃ¡gokat
tartalmaz. Simpson megÃ¡llapÃ-tÃ¡sainak megfelelÅ‘en az angol gÅ‘zhajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡g, a Cunard Line archÃ-vumaiban, Ã©
az USA kormÃ¡nyÃ¡nak archÃ-vumaiban fellelhetÅ‘ dokumentumok a Lusitania Ã¼gyÃ©nek Ã¡tvizsgÃ¡lÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetelik.1915.
mÃ¡jus 1-Ã©n a Lusitania pontosan a menetrend szerint utoljÃ¡ra indult a New York-i kikÃ¶tÅ‘ mÃ³lÃ³jÃ¡tÃ³l. KorÃ¡n reggel a
Lusitania parancsnokÃ¡nak helyettese vÃ¡rta szokÃ¡s szerint az utasokat a beszÃ¡llÃ³ lÃ©pcsÅ‘nÃ©l. A mÃ³lÃ³n, a nÃ©hÃ¡ny
utason kÃ-vÃ¼l a riporterek tÃ¶megÃ©t lÃ¡tta. Az angol tengerÃ©sznek megmutattÃ¡k a New York Tribune reggeli kiadÃ¡sÃ¡t. A
fizetett hirdetÃ©sek kÃ¶zÃ¶tt az ÃºjsÃ¡gban kiemelten kÃ¶zÃ¶ltÃ©k a vÃ©szjÃ³slÃ³ figyelmeztetÃ©st: az amerikaiaknak nem
ajÃ¡nlatos az angol utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³k szolgÃ¡latait igÃ©nybe venni a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k lehetsÃ©ges tÃ¡madÃ¡sa m
Mint az a szÃ¶vegbÅ‘l kitÅ±nt, a hirdetÃ©st a nÃ©met kÃ¶vetsÃ©g adta fel. A mÃ³lÃ³n egyre nÅ‘tt a nyugtalansÃ¡g. De a Cunard
kÃ©pviselÅ‘je mindenkit megnyugtatott, aki a Lusitania-ra szÃ³lÃ³ jeggyel rendelkezett:TÃ¡rsasÃ¡gunk hajÃ³ja volt Ã©s marad
az Atlanti-Ã³ceÃ¡n leggyorsabb hajÃ³ja. Ã‰s semmilyen nÃ©met hadihajÃ³ vagy tengeralattjÃ¡rÃ³ nem tudja utolÃ©rni a Lusitan
t.ElmÃºlt dÃ©l, amikor a Lusitania kihajÃ³zott a tengerre. Turner kapitÃ¡ny elfoglalta megszokott helyÃ©t a hÃ-don. Turner
tapasztalt tengerÃ©sz volt, de most, hÃ¡borÃºs idÅ‘kben a kereskedelmi flotta tengerÃ©szei alÃ¡ kellett vessÃ©k magukat az
AdmiralitÃ¡s tengerÃ©sztisztjei fennhatÃ³sÃ¡gÃ¡nak. A haditengerÃ©szek meghatÃ¡roztÃ¡k a kereskedelmi hajÃ³k Ã¡ltal
kÃ¶vetendÅ‘ Ãºtvonalat, Ã©s kÃ¶zÃ¶ltÃ©k az ellensÃ©ges tengeralattjÃ¡rÃ³krÃ³l szÃ³lÃ³ titkos Ã©rtesÃ¼lÃ©seket. Az angol
tengerÃ©szeti felderÃ-tÃ©s meg tudta Ã¡llapÃ-tani, hogy a harci feladatra kÃ¼ldÃ¶tt nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ Ã©ppen hol
tartÃ³zkodik. Az angolok megszereztÃ©k a nÃ©met flotta titkos kÃ³djait. Az angol partokon felÃ¡llÃ-tott rÃ¡diÃ³Ã¡llomÃ¡sok
tÃ¼relmetlenÃ¼l vÃ¡rtÃ¡k, hogy a nyÃ-lt tengeren tartÃ³zkodÃ³ nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k a rÃ¡juk jellemzÅ‘ pedantÃ©riÃ¡val
rÃ¡diÃ³jeleket kÃ¼ldjenek.De Turner kapitÃ¡nnyal nem kÃ¶zÃ¶ltek nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³krÃ³l szÃ³lÃ³ figyelmeztetÃ©st sem
New York-i kikÃ¶tÅ‘ben, ahol a brit haditengerÃ©szet tisztje tartÃ³zkodott, sem Ã•rorszÃ¡g partjainÃ¡l, ahol a Lusitania belÃ©pett
a parti Ã¡llomÃ¡sok hatÃ¡skÃ¶rzetÃ©be. Ã‰s csak mÃ¡jus 6-Ã¡n este kapott Turner kapitÃ¡ny rÃ¡diÃ³tÃ¡viratot: Ã•rorszÃ¡g dÃ©l
partjainÃ¡l nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ tartÃ³zkodik. De a rÃ¡diÃ³tÃ¡viratot nem a tengeri parancsnoksÃ¡g, hanem Coke
tengernagy, a tengeralattjÃ¡rÃ³ elhÃ¡rÃ-tÃ³ flottilla parancsnoka kÃ¼ldte: Å‘ nagyjÃ¡bÃ³l meghatÃ¡rozta a tengeralattjÃ¡rÃ³
mÅ±kÃ¶dÃ©si kÃ¶rzetÃ©t is, miutÃ¡n Ã©rtesÃ¼lt kÃ©t kisebb gÅ‘zhajÃ³ elsÃ¼llyesztÃ©sÃ©rÅ‘l. Coke az adatokbÃ³l rÃ¡jÃ¶tt, h
Lusitania kÃ¶zeledik a tengeralattjÃ¡rÃ³hoz. De a tengeralattjÃ¡rÃ³ elhÃ¡rÃ-tÃ³ flottillÃ¡t a tengernagy nem indÃ-thatta el az
AdmiralitÃ¡s parancsa nÃ©lkÃ¼l, Ã©s ilyen parancs nem Ã©rkezett.Turner kapitÃ¡ny a rÃ¡diÃ³grammot akkor kapta, amikor a
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hajÃ³ a Szent GyÃ¶rgy-csatorna felÃ© kÃ¶zeledett. A csatorna bÃ©kÃ©s idÅ‘kben is komoly prÃ³batÃ©tel mÃ©g tapasztalt
hajÃ³soknak is, a hÃ¡borÃºs napokban kÃ©tszeresen is veszÃ©lyes volt: a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k a csatorna bejÃ¡ratÃ¡nÃ¡l
lestÃ©k Ã¡ldozataikat. De a hajÃ³ ÃºtvonalÃ¡t az AdmiralitÃ¡s tisztjÃ©nek engedÃ©lye vagy esetleg egy hadihajÃ³ kapitÃ¡nyÃ¡na
utasÃ-tÃ¡sa nÃ©lkÃ¼l Turner kapitÃ¡ny nem vÃ¡ltoztathatta meg. Egyetlen, amit tehetettÂ minden mentÅ‘eszkÃ¶zt kÃ©szenlÃ©
helyezni, kioltani a fÃ©nyeket, Ã©s bezÃ¡ratni a kabinablakokat. A parancsnok lement a szalonba, ahol Ã©gett a fÃ©ny Ã©s szÃ
a zene, Ã©s megprÃ³bÃ¡lva nem felemelve a hangjÃ¡t elmondani az utasoknak, hogy nem kizÃ¡rt ellensÃ©ges
tengeralattjÃ¡rÃ³k felbukkanÃ¡sa. De mi bizonyosak vagyunk abban, hogy nem maradunk egyedÃ¼l, mertÂ a KirÃ¡lyi
HaditengerÃ©szet visel majd gondot rÃ¡nk. Ã‰s ezek nem Ã¼res szavak voltak: Ã•rorszÃ¡g partjainÃ¡l, a Fastnet-Rock szirtnÃ©
az Atlanti-Ã³ceÃ¡nt Ã¡tszelÅ‘ hajÃ³kat angol konvojkÃ-sÃ©rÅ‘ cirkÃ¡lÃ³k vÃ¡rtÃ¡k. MÃ¡jus 7-Ã©n hajnalban sÅ±rÅ± kÃ¶d volt. Tur
kapitÃ¡ny csÃ¶kkentette a sebessÃ©get, Ã©s megparancsolta szirÃ©najelzÃ©s leadÃ¡sÃ¡t, hogy a hadihajÃ³knak jelezze a
helyzetÃ©t. De a kÃ¶zelben a KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szet egyetlenegy hadihajÃ³ja sem volt.Az AdmiralitÃ¡snÃ¡l, a tengerÃ©szeti
miniszter, W. Churchill dolgozÃ³szobÃ¡jÃ¡ban hatalmas tÃ©rkÃ©p volt. Az Ã¼gyeletes tisztek Ã¡llandÃ³an mozgattÃ¡k rajta a
jelkÃ©peket, amik minden, a felderÃ-tÃ©s adatai Ã©s a rÃ¡diÃ³megfigyelÃ©s segÃ-tsÃ©gÃ©vel felfedezett nÃ©met tengeralattjÃ
ÃºtvonalÃ¡t mutattÃ¡k. A hivatalos angol tÃ¶rtÃ©nelmi munkÃ¡kban igen magasra Ã©rtÃ©kelik a felderÃ-tÃ©s tevÃ©kenysÃ©gÃ
â€žOlvastak a nÃ©met parancsnoksÃ¡g gondolataiban, Ã©s elÅ‘re lÃ¡ttÃ¡k az ellensÃ©ges flotta hajÃ³inak mozgÃ¡sÃ¡t.Ã‰rdeke
megjegyezni, hogy a nÃ©met flotta titkos rejtjelkÃ³djÃ¡t az angolokhoz az orosz tengerÃ©szeti parancsnoksÃ¡g jutatta el: a
rejtjelkulcsot a nÃ©met Magdeburg cirkÃ¡lÃ³rÃ³l zsÃ¡kmÃ¡nyoltÃ¡k, ami az orosz Balti Flotta hajÃ³ival vÃ-vott harcban
sÃ¼llyedt el. A bÃºvÃ¡rok behatoltak a parancsnoki helyisÃ©gbe, Ã©s megszereztÃ©k a titkos dokumentumokat. Semmi kÃ©tsÃ
hogy Churchill felfogta, mit jelent AngliÃ¡nak a Lusitania, az egyik legnagyobb Ã©s leggyorsabb hajÃ³. Az AdmiralitÃ¡s
Ã©rtesÃ-tÃ©seket kapott AmerikÃ¡bÃ³l, amiket igen vÃ©szjÃ³slÃ³nak lehet nevezni. A nÃ©met diplomatÃ¡k Ã©s a nÃ©met
szÃ¡rmazÃ¡sÃº amerikaiak, akiknek szoros kapcsolataiban a nÃ©met felderÃ-tÃ©ssel senki nem kÃ©telkedett, az utÃ³bbi idÅ‘kb
figyelmeztettÃ©k az amerikaiakat, hogy az angol transzatlanti Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³k tengeralattjÃ¡rÃ³k tÃ¡madÃ¡sÃ¡nak vannak kitÃ©ve
Az USA-ban Ã©lÅ‘ nÃ©met kÃ¶zÃ¶ssÃ©g lapjÃ¡nak szerkesztÅ‘je, aki gyakran teljesÃ-tette a nÃ©met kÃ¶vetsÃ©g katonai attas
megbÃ-zÃ¡sait, bejelentette: Egy nagy angol utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³, amerikaiakkal a fedÃ©lzetÃ©n valÃ³szÃ-nÅ±leg elsÃ¼llyed.D
a brit AdmiralitÃ¡s Ã©s az energikus miniszter, Churchill nem csak nem fokoztÃ¡k a biztonsÃ¡g mÃ©rtÃ©kÃ©t, hanem
megdÃ¶bbentÅ‘ kÃ¶zÃ¶nyt tanÃºsÃ-tottak. A Lusitania kapitÃ¡nya nem kapott semmilyen figyelmeztetÃ©st a veszÃ©lyre, a
hadihajÃ³k nem futottak ki a tengerre A nÃ©met tÃ¡virati Ã¼gynÃ¶ksÃ©g Ã©s ÃºjsÃ¡gok elsÅ‘ jelentÃ©seiben a Lusitania
pusztulÃ¡sÃ¡rÃ³l alÃ¡hÃºztÃ¡k, hogy az angol Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³ nem volt igazÃ¡bÃ³l utasszÃ¡llÃ-tÃ³, mivel az angol hajÃ³ AmerikÃ¡b
robbanÃ³szereket szÃ¡llÃ-tott. Azokban a napokban olvashatÃ³ volt, hogy a Lusitania a valÃ³sÃ¡gban a KirÃ¡lyi
HaditengerÃ©szet segÃ©dcirkÃ¡lÃ³ja volt, Ã©s fedÃ©lzetÃ©n nehÃ©ztÃ¼zÃ©rsÃ©get hordozott.Az AdmiralitÃ¡s kÃ©pviselÅ‘i v
neveztÃ©k a Lusitania-n lÃ©vÅ‘ Ã¡gyÃºkrÃ³l szÃ³lÃ³ Ã¡llÃ-tÃ¡sokat. De nem vÃ¡laszoltak az egyenes kÃ©rdÃ©sre: voltak-e az
utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n veszÃ©lyes hadianyagok. Ã‰s csak nÃ©hÃ¡ny hÃ©t mÃºlva jelent meg a brit kÃ¶zlemÃ©ny
megkÃ©rdÅ‘jelezhetetlen verziÃ³ a â€žLusitaniaâ€• Ã¡rujÃ¡nak kizÃ¡rÃ³lag bÃ©kÃ©sÂ jellegÃ©rÅ‘l. 1926-ban az angol tengeri f
tÃ¶rtÃ©nÃ©sze, Wilson pontosÃ-tott: a Lusitania-t fel nem fegyverzettâ€•-nek nevezte, de megjegyezte, hogy a szÃ¡llÃ-tott Ã¡ru
kÃ¶zt voltak â€žtÃ¶ltÃ©nyeket Ã©s fÃ©lig kÃ©sz, Ã¼res srapnelhÃ¼velyeket tartalmazÃ³ lÃ¡dÃ¡k.C. Simpson ellenÅ‘rizte minde
fajtÃ¡jÃ¡t, amik a Lusitania raktÃ¡raiban voltak. KÃ¼lÃ¶nÃ¶s figyelmet keltett egy meglepÅ‘ tÃ©telÂ 3863 vÃ¡szonnal borÃ-tott
dobozÂ amit sajtkÃ©nt jelÃ¶ltek meg. Az iratokban ennek a meglepÅ‘ Ã¡runak a tulajdonosakÃ©nt A. Fraser, USA Ã¡llampolgÃ¡r
szerepel. Az Å‘ neve gyakran elÅ‘fordul a New York-i kikÃ¶tÅ‘ dokumentumaiban, 1915-ben az egyik legnagyobb Ã¡ruimportÅ‘r
volt az USA-bÃ³l. De a vizsgÃ¡lÃ³dÃ¡s bebizonyÃ-totta, hogy a hÃ¡borÃºig Fraser megbÃ-zhatatlan adÃ³s volt. Simpson
feltÃ©telezi, hogy Ã©ppen Fraser volt az a szÃ¡llÃ-tÃ³, akin keresztÃ¼l bonyolÃ-tottÃ¡k az angolok a hadianyag kivitelÃ©t az US
bÃ³l, mindenek elÅ‘tt a Dupon tÃ¡rsasÃ¡g Ã¼zemeiben gyÃ¡rtott robbanÃ³anyagokÃ©t.A sÃ¼llyedÅ‘ Lusitania-t figyelÅ‘
tengeralattjÃ¡rÃ³ parancsnoknak egybÅ‘l feltÅ±nt a sÅ±rÅ± fÃ¼st, a fedÃ©lzet Ã©s a felÃ©pÃ-tmÃ©nyek sÃ©rÃ¼lÃ©sei. A nÃ©
tengerÃ©szek feltÃ©teleztÃ©k, hogy a torpedÃ³k robbanÃ¡sa elÅ‘idÃ©zte a szÃ©npor robbanÃ¡sÃ¡t vagyÂ jelentÅ‘s mennyisÃ©
hadianyag robbanÃ¡sÃ¡t, ami a szÃ©ntÃ¡rolÃ³k melletti raktÃ¡rakban volt elhelyezve. Ez a vÃ©lemÃ©ny Ã¡ltalÃ¡nosan elfogadott
lett NÃ©metorszÃ¡gban. A tengerÃ©szeti flotta minisztere, Tirpitz a kÃ©sÅ‘bbi memoÃ¡rjaiban a Lusitania elsÃ¼llyedÃ©sÃ©nek
okakÃ©nt az alÃ¡bbiakat jelÃ¶lte meg:Â a Lusitania azonnali elsÃ¼llyedÃ©sÃ©t a raktÃ¡rakban elhelyezett hadianyag robbanÃ¡s
okozta. A hivatalos brit verziÃ³ megkÃ©rdÅ‘jelezhetetlenÃ¼l Ã¡llÃ-totta, hogy a Lusitania vÃ©gÃ©t a kÃ©t nÃ©met torpedÃ³
robbanÃ¡sa okozta. A KirÃ¡lyi VizsgÃ¡lÃ³ BizottsÃ¡g, amelyet AngliÃ¡ban a tradÃ-ciÃ³ szerint a nagyobb katasztrÃ³fÃ¡k okainak
kivizsgÃ¡lÃ¡sÃ¡ra lÃ©trehoznak, a zÃ¡rÃ³dokumentumÃ¡ban leszÃ¶gezte, hogy az utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n nem volt
hadianyag. A felelÅ‘ssÃ©g az utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ tragÃ©diÃ¡jÃ¡Ã©rt a nÃ©met haditengerÃ©szeti erÅ‘k vezetÃ©sÃ©re lett Ã¡t
mivel megengedte a tengeralattjÃ¡rÃ³k kapitÃ¡nyainak a bÃ©kÃ©s hajÃ³k figyelmeztetÃ©s nÃ©lkÃ¼li megtÃ¡madÃ¡sÃ¡t.Ã•m a
bizottsÃ¡g Ã¶szintesÃ©ge messze nem bizonyÃ-tott. Minden bizonyÃ-tÃ©kot, ami kÃ©tsÃ©get Ã©bresztett a hivatalos vÃ¡ltozat
szemben, mÃ¡r elÅ‘re elvetettek. A bizottsÃ¡g nem vette figyelembe a Lusitania utasa, a kanadai professzor, J. Marichal
vallomÃ¡sÃ¡t. Az Å‘ szavai szerint a torpedÃ³ robbanÃ¡sa utÃ¡n hallott egy mÃ¡sodik robbanÃ¡st is, amit a robbanÃ³ tÃ¶ltÃ©nyek
ropogÃ¡sa kÃ-sÃ©rt; az utÃ³bbi Ã¡llÃ-tÃ¡st Marichal a sajÃ¡t tapasztalatÃ¡ra alapozta, amit hadiszolgÃ¡latban szerzett. De az
angol kormÃ¡ny hivatalnokai bejelentettÃ©k, hogy Marichalnak nem lehet hinni, mivel bÃ-rÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃ-tottÃ¡k hamisÃ-tÃ¡s
Ã©s becstelensÃ©gÃ©rt: a bizottsÃ¡gnak Ã¡tadtÃ¡k a kanadai professzor nÃ©vrokonÃ¡nak iratait, amik valÃ³ban sÃ¶tÃ©t egyÃ©
tanÃºskodtak. Ã‰s ez nem az egyetlen eset volt. Lord Mersey, a KirÃ¡lyi BizottsÃ¡g elnÃ¶ke a kÃ©sÅ‘bbiekben beismerte, hogy
Lusitania Ã¼gye piszkos tÃ¶rtÃ©net voltâ€•. Ugyanakkor a vizsgÃ¡lÃ³ bizottsÃ¡g alapvetÅ‘ hibÃ¡jÃ¡t Ã©rdemben Ã©rtÃ©kelni az
vilÃ¡ghÃ¡borÃº Ã©veiben csak nÃ©hÃ¡ny szakember, a tengerÃ©szeti fegyverek szakÃ©rtÅ‘i tudtÃ¡k: mÃ©g kÃ©t torpedÃ³ robb
sem tudta volna elsÃ¼llyeszteni a hatalmas hajÃ³t nÃ©hÃ¡ny perc alatt! A nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k Ã¡ltal alkalmazott
torpedÃ³k viszonylag elavultak voltak. Vajon kÃ©pes lett volna egy ilyen torpedÃ³ akkora lyukat Ã¼tni Lusitania oldalÃ¡ba,
amin, ahogy a szemtanÃºk Ã¡llÃ-tottÃ¡k, egy gÅ‘zmozdony is Ã¡tmehetett volna? 1918-ban a hatalmas angol gÅ‘zhajÃ³t, a
Justitia-t megtÃ¡madtÃ¡k a tengeralattjÃ¡rÃ³k. Ã‰s bÃ¡r az elsÅ‘ torpedÃ³ komoly sÃ©rÃ¼lÃ©seket okozott, a Justitia majdnem
egÃ©sz napig a felszÃ-nen maradt, Ã©s ezalatt az idÅ‘ alatt a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k nÃ©hÃ¡nyszor megismÃ©teltÃ©k a
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torpedÃ³tÃ¡madÃ¡st. A nÃ©met tengerÃ©szek biztosak voltak abban, hogy a Justitia-t hat ugyanolyan torpedÃ³ talÃ¡lata
sÃ¼llyesztette el, mint amit 1915-ben is hasznÃ¡ltak.Az 1915. mÃ¡jus 7-Ã©n tÃ¶rtÃ©nteket a kortÃ¡rsak a nÃ©met militaristÃ¡k
Ã¡ltal elkÃ¶vetett bÅ±ntÃ©nynek kÃ¶nyveltÃ©k el. De valÃ³jÃ¡ban minden mÃ¡skÃ©pp tÃ¶rtÃ©nt Az angol politikai szÃ³tÃ¡rban
megtalÃ¡lhatÃ³ a nagy stratÃ©gia Ã©rtelmezÃ©se: a perspektÃ-vikus hadi Ã©s politikai tervek koordinÃ¡lÃ¡sa. NÃ©zzÃ¼k meg,
milyen helyet szÃ¡ntak az AmerikÃ¡ba rendszeres jÃ¡ratot teljesÃ-tÅ‘ nagy szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ³ Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³knak a â€žnagy
stratÃ©giÃ¡â€•-ban?A Lusitania tervei az USA-ban, 1902-ben kÃ©szÃ¼ltek, amikor az amerikai bankÃ¡r, Morgan azt javasolta a
angol hajÃ³tulajdonosoknak, hogy Ã©pÃ-tsenek az amerikai tÅ‘ke rÃ©szvÃ©telÃ©vel hatalmas hajÃ³kat, amik a tudomÃ¡ny Ã©s
technika legÃºjabb eredmÃ©nyeit vezetnÃ©k be a mindennapi Ã©letbe. A tengeri Ã³riÃ¡sok lehetÅ‘vÃ© tettÃ©k volna az AtlantiÃ³ceÃ¡non tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kifizetÅ‘dÅ‘ szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ¡s monopolizÃ¡ciÃ³jÃ¡t. De a spekulÃ¡ns amerikai bankÃ¡rok megsÃ©rtett
AdmiralitÃ¡s titkos terveit. A XXI szÃ¡zad elejÃ©n az Anglia Ã©s NÃ©metorszÃ¡g kÃ¶zÃ¶tti tengeri vetÃ©lkedÃ©s elÃ©rte felsÅ‘
Anglia hatalmas tengeri flottÃ¡t Ã©pÃ-tett fel. Ãšj hadihajÃ³k lÃ©trehozÃ¡sÃ¡val egyidejÅ±leg az AdmiralitÃ¡s titkon tÃ¡mogatta a
magÃ¡nkÃ©zben lÃ©vÅ‘ angol gÅ‘zhajÃ³-tÃ¡rsasÃ¡gokat: a haditengerÃ©szek tervei szerint a hÃ¡borÃº elsÅ‘ napjaiban az
utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³k Ã¡talakulnÃ¡nak szÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³kkÃ¡ Ã©s segÃ©dcirkÃ¡lÃ³kkÃ¡. A tengernagyok az amerikai bankÃ¡rokk
folytatott tÃ¡rgyalÃ¡sok megszakÃ-tÃ¡sÃ¡t kÃ¶veteltÃ©k, Ã©s egyÃºttal javasoltÃ¡k kedvezÅ‘ egyezsÃ©g megkÃ¶tÃ©sÃ©t: a kor
pÃ©nz kÃ¼lÃ¶nÃ-t el a hatalmas Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re. Egyetlen feltÃ©tel: hÃ¡borÃº esetÃ©n a hajÃ³k a KirÃ¡lyi Flot
rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llnak. Ily mÃ³don Ã©pÃ¼ltek meg a Cunard tÃ¡rsasÃ¡g hÃ-res Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³i: a Lusitania Ã©s a Mauritani
hajÃ³ nÅ‘vÃ©rek-et gÅ‘zturbinÃ¡kkal szereltÃ©k fel, amik addig nem lÃ¡tott sebessÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©t tettÃ©k lehetÅ‘vÃ©. Az Ãºj
vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa 31 ezer tonna felett volt, a sebessÃ©ge nem kevesebb, mint 25 csomÃ³, ami felÃ¼lmÃºlta az akkori idÅ‘k
legÃºjabb hadihajÃ³inak, a sorhajÃ³knak a mutatÃ³it.1907-tÅ‘l a Lusitania rendszeres jÃ¡ratot teljesÃ-tett Liverpool Ã©s New
York kÃ¶zÃ¶tt. R. Kipling nagy lelkesedÃ©ssel nyilatkozott az Ãºj hajÃ³krÃ³l: A kapitÃ¡nynak csak meg kell fogni a kormÃ¡nytÂ a
kilencemeletes vÃ¡ros kiÃºszik a tengerre.Â Az utasok hamarosan Ã©rtÃ©kelni kezdtÃ©k az Ãºj hajÃ³k sebessÃ©get Ã©s a
komfortjÃ¡t.1914-ben, hÃ¡borÃº elsÅ‘ hetÃ©ben a Lusitania fedÃ©lzetÃ©re Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡st Ã©s lÃ¶vedÃ©k szÃ¡llÃ-tÃ³ liftet Ã©pÃ
Lusitania hamarosan visszatÃ©r Liverpoolba. Az Ã¡rbocÃ¡n tovÃ¡bbra is a kereskedelmi flotta lobogÃ³ja leng.Â A hÃ¡borÃºra
kÃ©szÃ¼lvÃ©n az AdmiralitÃ¡s a magabiztos Churchill-lel az Ã©lÃ©n komoly hibÃ¡kat vÃ©tett: az AdmiralitÃ¡s biztos volt abban
hogy a fÅ‘ fenyegetÃ©st az angol hajÃ³knak a nÃ©met felszÃ-ni hajÃ³k, ezen belÃ¼l a gyorsan felfegyverzett kereskedelmi
hajÃ³k kÃ©pezik.De NÃ©metorszÃ¡g az angol kereskedelmi flotta ellen a tengeralattjÃ¡rÃ³kat vetette be. A vesztesÃ©gek ijesztÅ
mÃ©rtÃ©kben nÅ‘ttek. Hamarosan kiderÃ¼lt, az angol hadsereg Ã©s a hadiflotta hatalmas mennyisÃ©gÅ± hadianyagot hasznÃ
fel: az ipar nem birkÃ³zik meg a haditermelÃ©s terveivel. A kormÃ¡ny hatÃ¡rozatot fogadott el a hadianyagok USA-ban
tÃ¶rtÃ©nÅ‘ vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡rÃ³l, de a teherhajÃ³kat a tengeralattjÃ¡rÃ³k tÃ¡madÃ¡sa fenyegette. Ebben a helyzetben az
AdmiralitÃ¡snak eszÃ©be jutottak a legnagyobb Ã©s leggyorsabb Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³k. Az AdmiralitÃ¡s hivatalnoka talÃ¡lkozott a
Cunard tÃ¡rsasÃ¡g elnÃ¶kÃ©vel. ElmagyarÃ¡zta, hogy a Lusitania a kormÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nleges feladatÃ¡t fogja teljesÃ-teni. A
szokvÃ¡nyos utakon olyan szÃ¡llÃ-tmÃ¡nyokat fog teljesÃ-teni, amik Britannia szÃ¡mÃ¡ra kÃ¼lÃ¶nleges jelentÅ‘sÃ©ggel bÃ-rnak
tehertÃ©r a raktÃ¡rakban ki lesz bÅ‘vÃ-tve, Ã©s Ã¡tmegy az AdmiralitÃ¡s rendelkezÃ©sÃ©be. A Cunard utasszÃ¡llÃ-tÃ¡st vÃ©ge
messzemenÅ‘leg titkolja a speciÃ¡lis Ã¡ruk lÃ©tÃ©t.Minden alap megvan annak feltÃ©telezÃ©sÃ©re, hogy a Cunard vezetÃ©se
mi rejtÅ‘zik a speciÃ¡lis Ã¡ruk semleges megnevezÃ©sben. A Cunard tÃ¡rsasÃ¡g rÃ©szvÃ©telÃ©vel az USA-ban robbanÃ³anyag
vÃ¡sÃ¡roltak, azokat New Yorkba szÃ¡llÃ-tottÃ¡k, a kikÃ¶tÅ‘i raktÃ¡rakba. A fizetÃ©s a Cunard banki elszÃ¡molÃ¡sÃ¡n keresztÃ¼
tÃ¶rtÃ©nt.1915. jÃºniusÃ¡ban Ausztria-MagyarorszÃ¡g USA-beli kÃ¶vetsÃ©ge az USA kÃ¼lÃ¼gyminisztÃ©riumÃ¡hoz bizalmas
levelet intÃ©zett. Az osztrÃ¡k diplomatÃ¡k rÃ©szletesen leÃ-rtÃ¡k, ahogy a Dupon, az amerikai vegyi konszern robbanÃ³anyagai
a Lusitania fedÃ©lzetÃ©re lettek berakva, az orr-rÃ©sz rakodÃ³tereibe. Ezek negyvenfontos, vÃ¡szonnal burkolt lÃ¡dÃ¡k voltak, a
sajtosdobozokhoz hasonlÃ³ak. Ez az Ã¡ru az amerikai Fraser tulajdona voltÂ A Lusitania pusztulÃ¡sÃ¡nak minden
szemtanÃºja kÃ©t robbanÃ¡srÃ³l szÃ¡molt be. A mÃ¡sodik robbanÃ¡s, erejÃ©t tekintve Ã¶sszehasonlÃ-thatatlan volt az elsÅ‘vel:
nÃ©hÃ¡ny perccel a mÃ¡sodik robbanÃ¡s utÃ¡n a Lusitania orra elmerÃ¼lt a habokban, a hajÃ³tat tÃ¶bbemelet magassÃ¡gba
emelkedett. A nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ torpedÃ³ja az Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³ orrÃ¡t talÃ¡lta el ott, ahol a speciÃ¡lis Ã¡ru, a vÃ¡szonnal
burkolt lÃ¡dÃ¡k voltak Ausztria-MagyarorszÃ¡g kÃ¶vetsÃ©gÃ©nek egyik levelÃ©ben olyan rÃ©szletek talÃ¡lhatÃ³ak, amik alapjÃ
feltÃ©telezhetÅ‘, az osztrÃ¡k felderÃ-tÃ©s hogyan Ã©s mikor (nem kizÃ¡rt, hogy a nÃ©met kormÃ¡ny megbÃ-zÃ¡sÃ¡bÃ³l) szerze
tudomÃ¡st a Cunard tÃ¡rsasÃ¡g hajÃ³in szÃ¡llÃ-tott hadianyagrÃ³l. EzÃ©rt, megtudvÃ¡n a Lusitania katasztrÃ³fÃ¡jÃ¡t, az osztrÃ¡k
konzul, von Rettegh komoly megrendÃ¼lÃ©st Ã©rzett, Ã©s egyetÃ©rtett az osztrÃ¡k diplomatÃ¡k vÃ©lemÃ©nyÃ©vel, akik arra
Å‘t, hogy adjon ki amerikai Ã¼gyvÃ©d Ã¡ltal hitelesÃ-tett nyilatkozatot, amiben egyenesen leszÃ¶geznÃ©, hogy az amerikai
Ã¡llampolgÃ¡rok halÃ¡lÃ¡nak oka az utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ rakterÃ©ben elhelyezett hadianyag robbanÃ¡sa okozta.VÃ©letlen voltaz angolok hibÃ¡ja? Ã‰s lehet-e cselekedeteiket hibÃ¡snak nevezni?1915 februÃ¡rja Ã³ta, amikor NÃ©metorszÃ¡g elkezdte a
tengeralattjÃ¡rÃ³-hÃ¡borÃºt, a brit AdmiralitÃ¡s megprÃ³bÃ¡lta megtalÃ¡lni a hatÃ¡sos eszkÃ¶zt az ellensÃ©g tengeralattjÃ¡rÃ³iva
szemben folytatott harcban. Anglia hatalmas vesztesÃ©geket szenvedett: az angolok Ã¡tlagban kÃ©tnaponta egy nagy
kereskedelmi hajÃ³t vesztettek. EgyÃºttal a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³k az Ã¶ntelt Churchill reputÃ¡ciÃ³jÃ¡ra is nagy Ã¼tÃ©st
mÃ©rtek. Ãšgy tÅ±nt, hogy a flotta Ã¡ltal a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³kkal szemben alkalmazott technikai eszkÃ¶zÃ¶k nem
elegendÅ‘ek. EzÃ©rt valÃ³snak tÅ±nik a kÃ©rdÃ©s: teljesÃ-teni tudta-e az AdmiralitÃ¡s Churchill vezetÃ©se alatta haza vÃ©delm
feladatÃ¡t? Ã‰s lehet, hogy Ã©ppen a problÃ©ma politikai megoldÃ¡sa mentette meg nem csak Churchillt, hanem a
minisztereket is a szÃ©gyenteljes bukÃ¡stÃ³l ...1915 tavaszÃ¡n Londonban megjelenik az USA elnÃ¶kÃ©nek szemÃ©lyes
megbÃ-zottja, House ezredes. Az USA politikÃ¡jÃ¡t kellett elmagyarÃ¡zza a brit kormÃ¡nynak. Anglia kÃ¼lÃ¼gyminisztere,
Grey fogadja House-t a sajÃ¡t hÃ¡zÃ¡ban. Grey Å‘szinte kÃ©rdÃ©seket ad fel, amik a kÃ¶vetkezÅ‘ket foglaltÃ¡k magukba: mit
csinÃ¡l Sam bÃ¡csi ha egy nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³ elsÃ¼llyeszt egy amerikai utasokat is szÃ¡llÃ-tÃ³ Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³t? House az
felelte: a felhÃ¡borodÃ¡s magÃ¡val ragadnÃ¡ AmerikÃ¡t. Grey egyetÃ©rtett: igen AmerikÃ¡ban sok a moralista, de milyen
feleletet adna a kormÃ¡ny Ã©s az elnÃ¶k? Ã‰s House elismeri: ez elegendÅ‘ lenne, hogy belerÃ¡ntsanak minket a hÃ¡borÃºba.Â
valÃ³ban 115 USA Ã¡llampolgÃ¡r halÃ¡la az U-20 Lusitania elleni tÃ¡madÃ¡sÃ¡nÃ¡l Amerika Ã©les tiltakozÃ¡sÃ¡t vÃ¡ltotta ki. A
tÃ¼ntetÅ‘k nÃ©metellenes jelszavakat tartalmazÃ³ feliratokat vittek, Ã©s kÃ¶veteltÃ©k NÃ©metorszÃ¡g megbÃ¼ntetÃ©sÃ©t. A
kormÃ¡nya hivatalos jegyzÃ©ket kÃ¼ldÃ¶tt Berlinbe. A nÃ©met kormÃ¡ny kÃ©nytelen volt korlÃ¡tozni a tengeralattjÃ¡rÃ³ hÃ¡bor
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1915. jÃºnius 6-tÃ³l a nÃ©met tengeralattjÃ¡rÃ³knak tilos volt megtÃ¡madni a nagy utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³kat. A tengeralattjÃ¡rÃ³hÃ¡borÃºban beÃ¡llt szÃ¼net nem volt hosszÃº, 1916 februÃ¡rjÃ¡ban megszÅ±nt, de ezen idÅ‘ alatt az Antant orszÃ¡gai,
mindenek elÅ‘tt Anglia, a kereskedelmi flotta 1Â 600Â 000 tonnÃ¡jÃ¡t Å‘rizte meg, ami megfelel kb. Ã¶tszÃ¡z gÅ‘zhajÃ³nak.A
Lusitania jÃ³l ismert volt AmerikÃ¡ban. Ã‰s ha figyelembe vesszÃ¼k, hogy a Lusitania tragÃ©diÃ¡jÃ¡nak elÅ‘estÃ©jÃ©n House
kÃ©nytelen volt az angol kormÃ¡ny figyelmÃ©be ajÃ¡nlani a nyomÃ¡sgyakorlÃ¡s eszkÃ¶zeinek egÃ©sz sorÃ¡t, amik Amerika
vÃ¡lasza voltak a NÃ©metorszÃ¡gnak bÃ©kÃ©s Ã¡rut szÃ¡llÃ-tÃ³ amerikai hajÃ³k angolok Ã¡ltal tÃ¶rtÃ©nt feltartÃ³ztatÃ¡sÃ¡ra,
elkÃ©pzelhetÅ‘, milyen ajÃ¡ndÃ©k volt az angol politikusok szÃ¡mÃ¡ra a nÃ©met U-20 tengeralattjÃ¡rÃ³ torpedÃ³i. RÃ¶viden, az
angol nagy stratÃ©gia teljes mÃ©rtÃ©kben kihasznÃ¡lta Anglia Ã©s az USA Ã©rdekeinek Ã©s rÃ¶vidtÃ¡vÃº terveinek egybeesÃ
Wilson elnÃ¶k hÃ¡borÃºra kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ¶tt, de Ã³vakodott militarista bejelentÃ©sekkel elÅ‘Ã¡llni: kÃ¶zelegtek a vÃ¡lasztÃ¡sok,
egyszerÅ± amerikaiak kÃ¶zÃ¶tt igen sok bÃ©kepÃ¡rti Ã©s az USA semlegessÃ©gÃ©nek oldalÃ¡n Ã¡llÃ³ volt. 1915-ben Wilson
elnÃ¶knek szÃ¼ksÃ©ge volt Amerika hadi kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ©sÃ©nek megindoklÃ¡sÃ¡ra. 1915. mÃ¡jus 11-Ã©n, amikor Wilson
kabinetjÃ©nek miniszterei megvitattÃ¡k a Lusitania tragÃ©diÃ¡ja miatt NÃ©metorszÃ¡gnak benyÃºjtandÃ³ tiltakozÃ³ jegyzÃ©ket,
Bryan kÃ¼lÃ¼gyminiszter felvetette az elnÃ¶k politikÃ¡jÃ¡nak hatÃ¡rozott elÃ-tÃ©lÃ©st. AlÃ¡hÃºzta, hogy mÃ©g mÃ¡jus elejÃ©n
elnÃ¶knek meggyÅ‘zÅ‘ informÃ¡ciÃ³t adtak Ã¡t az angol tÃ¡rsasÃ¡gok Ã¡ltal szÃ¡llÃ-tott hadianyagokrÃ³l. Bryan vÃ©lemÃ©nye sz
ez az USA semlegessÃ©gÃ©nek durva megsÃ©rtÃ©se. De Bryan egyenes puritÃ¡nsÃ¡ga, pacifista gondolkodÃ¡sa Ã©s
alkoholellenessÃ©ge megrÃ¡ztÃ¡k Wilson-t, Ã©s a tiltakozÃ³ jegyzÃ©k megvitatÃ¡sa sorÃ¡n knockoutolÃ³ Ã¼tÃ©st visz be. Brya
ellenvetÃ©seit elsÃ¶prik, Ãºgy Ã¡llÃ-tjÃ¡k be, mint a bÃ©kÃ©s polgÃ¡rok elleni barbÃ¡r tÃ¡madÃ¡sokat vÃ©grehajtÃ³ nÃ©met mil
vÃ©delmezÅ‘jÃ©t. Bryan benyÃºjtja lemondÃ¡sÃ¡t. PosztjÃ¡t Lansing veszi Ã¡t, aki az AngliÃ¡hoz kÃ¶zeledÃ©s aktÃ-v
tÃ¡mogatÃ³ja.Ezek a vÃ¡ltozÃ¡sok nem maradtak Ã©szrevÃ©tlenek AmerikÃ¡ban: az elnÃ¶k politikÃ¡jÃ¡t Ã©rtÃ©kelve a New Yo
Times karikatÃºrÃ¡t kÃ¶zÃ¶lÂ Wilson megprÃ³bÃ¡l az amerikaiaknak Ãºj nÃ³tÃ¡t jÃ¡tszani, Itt az Ãºj fegyvered, Johnny. A tovÃ¡b
esemÃ©nyek az USA-ban a gengszterek Ã©letÃ©rÅ‘l szÃ³lÃ³ filmre emlÃ©keztetnek. Ismeretlen szemÃ©lyek tÃ¡madÃ¡st kÃ¶ve
el az osztrÃ¡k-magyar konzulÃ¡tus ellen Cleveland-ben, ahol Ritter vegyÃ©szmÃ©rnÃ¶knek a Lusitania katasztrÃ³fÃ¡jÃ¡rÃ³l
szÃ³lÃ³ bizonyÃ-tÃ©kait Ã©s dokumentumait Å‘riztÃ©k. NemsokÃ¡ra magÃ¡nak Ritternek is bÃ-rÃ³sÃ¡g elÃ© kellett Ã¡llnia:
csekkhamisÃ-tÃ¡ssal vÃ¡doltÃ¡k meg, Ã©s bÃ¶rtÃ¶nbÃ¼ntetÃ©sre Ã-tÃ©ltÃ©k. Csak a XX. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n fedeztek az USA
szÃ¶vetsÃ©gi szolgÃ¡latainak archÃ-vumaiban olyan dokumentumokat, amik alapjÃ¡n kÃ¶vetkeztetni lehet, hogy az USA
IgazsÃ¡gÃ¼gyi MinisztÃ©riumÃ¡nak titkosszolgÃ¡lata kÃ¶zvetlenÃ¼l rÃ©szt vett ezekben a kÃ¼lÃ¶nÃ¶s esemÃ©nyekben.Wilso
elnÃ¶k adminisztrÃ¡ciÃ³ja jÃ³l ismerte a Lusitania Ã¼gyÃ©nek igazi oldalÃ¡t. Az Ã¼gy minden iratÃ¡t archÃ-vumba helyeztÃ©k
az elÅ‘vigyÃ¡zatos felirattal Csak az USA elnÃ¶ke rÃ©szÃ©re!Az embernek az a benyomÃ¡sa, hogy a Lusitania Ã¼gyÃ©vel
kapcsolatos kormÃ¡nyzati dokumentumok AngliÃ¡ban is a mai napig szigorÃº Ã¡llamtitoknak szÃ¡mÃ-tanak.1982 Ã¡prilisÃ¡ban
a kÃ¼lÃ¶nleges felszerelÃ©ssel bonyolult vÃ-zalatti munkÃ¡kat vÃ©gzÅ‘ skÃ³t Ousering cÃ©g Marvig hajÃ³ja a Lusitania
elsÃ¼llyedÃ©sÃ©nek helyÃ©hez hajÃ³zott. A hajÃ³rÃ³l leengedtÃ©k a vÃ-zalatti manipulÃ¡tortÂ kismÃ©retÅ± tÃ¡vvezÃ©relt
tengeralattjÃ¡rÃ³t. A Lusitania elsÃ¼llyedÃ©si helyÃ©nek kutatÃ¡sÃ¡t reklÃ¡mtevÃ©kenysÃ©gnek szÃ¡ntÃ¡k, ami az Ãºj technika
lehetÅ‘sÃ©geinek bemutatÃ¡sÃ¡t cÃ©lozta. Az elÅ‘zetes eredmÃ©nyek minden vÃ¡rakozÃ¡st felÃ¼lmÃºltak: a vÃ-zalatti tv-kame
megmutattÃ¡k, hogy az elsÃ¼llyedt Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³ orr-rekeszei meg vannak tisztÃ-tva a tÃ¶rmelÃ©ktÅ‘l, a raktÃ©rnyÃ-lÃ¡s teteje
van szakÃ-tva. Amikor a vÃ-zalatti manipulÃ¡tor lassan leereszkedett a raktÃ©rbe, a szakemberek nem tudtÃ¡k visszafojtani
csodÃ¡lkozÃ¡sukat: a kÃ©pernyÅ‘n, a szavaik szerint, megjelent a hajÃ³ hÃ©jazatÃ¡nak belsÅ‘ oldala mÃ©ly, pÃ¡rhuzamos
barÃ¡zdÃ¡kkal, amilyeneket az elsÃ¼llyedt tÃ¡rgyak Ã©s terhek kiemelÃ©sÃ©re szolgÃ¡lÃ³ markolÃ³ hagyÂ maga utÃ¡n. NehÃ©
elkÃ©pzelni, de a Lusitania raktere ki van seperve, mint a vendÃ©gszobaÂ mondta az egyik ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³, aki rÃ©szt vett a
kutatÃ¡si munkÃ¡kon.A vÃ-zalatti fÃ©nykÃ©p megmutatta, hogy a Lusitania baloldalÃ¡n az orr-rÃ©sz borÃ-tÃ¡sÃ¡n hatalmas lyuk
tÃ¡tong. A robbantÃ¡si szakemberek vÃ©lemÃ©nye szerint a raktÃ©r belsejÃ©ben hatalmas robbanÃ¡s ment vÃ©gbe. Az angol
sajtÃ³ban kÃ¶zÃ¶ltÃ©k, hogy az Ousering cÃ©g szakemberei a Lusitania rÃ©szletes vizsgÃ¡lata utÃ¡n arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre
jutottak: minden bizonyÃ-tÃ©k, ami segÃ-tene megÃ¡llapÃ-tani, milyen Ã¡ru volt a Lusitania mellsÅ‘ rakterÃ©ben, a hajÃ³
katasztrÃ³fÃ¡ja utÃ¡n meg lett semmisÃ-tve. Az angol ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³ktÃ³l szÃ¡rmazÃ³ Ã©rtesÃ¼lÃ©sek szerint Ã•rorszÃ¡g parti Å‘
kÃ¶zÃ¶lte, hogy 1946-ban a katasztrÃ³fa helyÃ©nek kÃ¶rzetÃ©ben sokÃ¡ig Ã¡llomÃ¡sozott a brit hadiflotta kisegÃ-tÅ‘ hajÃ³ja,
azutÃ¡n a Lusitania elsÃ¼llyedÃ©sÃ©nek helyÃ©n megjelent egy hajÃ³, ami vÃ-zalatti munkÃ¡latokat vÃ©gzett. Ezen kÃ-vÃ¼l a
Ousering kÃ©pviselÅ‘i elmondtÃ¡k, hogy nem hagyta Å‘ket figyelmen kÃ-vÃ¼l Å‘felsÃ©ge kormÃ¡nya. Hivatalos szemÃ©lyek
udvariasan, de meglehetÅ‘sen kemÃ©nyen emlÃ©keztettek arra, hogy lÃ©teznek vitÃ¡n felÃ¼l Ã¡llÃ³ bizonyÃ-tÃ©kok, amik szer
Lusitania utolsÃ³, tragikus Ãºtja sorÃ¡n a hÃ-res utasszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n nem volt robbanÃ³anyag, kivÃ©ve a nem
nagyon veszÃ©lyes puskatÃ¶ltÃ©nyeket.Â Megjelent: www.submarina.ru/history.shtml oldalonÂ OroszbÃ³l fordÃ-totta Ã©s
Ã¡tdolgozta:Â Kurusa SÃ¡ndor
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