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Előszó

Talán furcsának tűnik, de az a helyzet, hogy a második világháborús, hitleri német hadiflotta tengeralatt-
járóiról legalább százszor annyi könyv és egyéb szakmunka született eddig, mint a felszíni flottáról. Tagad-
hatatlan, hogy a tengeralattjáró mint műszaki találmány és mint harci eszköz sokkal érdekesebbnek tűnik a 
felszíni hajóknál. Sokkal izgalmasabban mozog és harcol, ha pedig mindezt némi romantikával körítjük, máris 
roppant érdekes olvasmányt állíthatunk elő.

A tengeralattjárók valóban remek hadászati eszközök. Különösen manapság, az atom-tengeralattjárók 
korában. Ám mindig is azok voltak – viszont mindez nem elégséges ok arra, hogy mellettük szinte teljesen 
megfeledkezzünk a hitleri korszak felszíni flottájáról, annak viszontagságos sorsáról. A könyv címe – „Ho-
rogkereszt az óceánokon” – éppen azokról szól, akik az átkos eszmét magukkal vitték a világtengerekre. Akik 
maguk a legritkább esetben hordozták lelkükben az emberiségellenes ideológiát, viszont a hajók, a tengerek 
szerelmesei lévén, maguknak más életutat nem választhattak.

A tengerészekről és hajóikról szól hát ez a mű.
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1. 
A zavaros kezdet

Igazából nem is lehet megmondani, mikortól számítjuk a modern hadiflották történetét. A tengeri ütkö-
zetekben mindig az adott időszak legmodernebb, legerősebb – vagy annak tartott – hajói vettek részt. Így volt 
ez az ókorban is. Előbb a görögök, majd a rómaiak küzdöttek a saját ellenfeleikkel – perzsákkal, punokkal és 
másokkal. Többevezősoros gályáik akkoriban a legmodernebbeknek számítottak. Két, majd három, sőt több 
evezősoros, rabszolga-evezősöktől és alkalmas időben vitorlákkal is mozgatott hajóik komoly és tragikus 
ütközeteket vívtak. Kleopátra és Antonius idejében Actiumnál vívták az ókor legnagyobb tengeri ütközetét – 
majdnem pontosan ugyanott 1571-ben a lepantói csata döntötte el, hogy a Földközi-tengeren mégsem a török, 
hanem a keresztény államok flottái lesznek az urak.

Aztán jöttek az európai nagyhatalmak és egyre növekvő flottáik. A spanyol hadihajók eljutottak Ame-
rikába is. A portugálok megkerülték Afrikát, és meg sem álltak Indiáig. Franciaország gyarmatokat szerzett 
flottái által, amelyek egy része – például a csendes-óceáni térségben, Óceániában és a Karib-tengeren – máig 
léteznek. A hollandok kereskedtek hajóikkal, az angolok pedig olyan világbirodalmat építettek ki, amelynek 
egyes részei között eleve csak tengeri összeköttetés volt lehetséges.

A nemzetközi hadi egyensúly értelmében – amelyet persze az akkori nagyhatalmak szabályoztak – ki-
mondták (1904-ben), hogy Angliáé az elsőbbség. A brit hadiflotta mindig akkora lehetett, mint az utána kö-
vetkező két legerősebb flotta – együttvéve. Ezzel mintegy elismerték azt a tényt, hogy a viktoriánus korból 
éppen kilépő Nagy-Britannia érdekeltségei behálózzák az egész világot, amit a többi hatalomról nem lehetett 
elmondani.

A britek mindig is féltékenyen figyelték a német flottát. Az első világháború előtt nekik – hogy csak a 
legerősebb, legjelentősebb egységeket számoljuk – huszonöt újnak mondható csatahajójuk volt, míg a néme-
teknek tizen öt, de ebből öt régi, elavult. A huszadik század elején a brit flottát nagymértékben átszervezték és 
modernizálták. Érthető, hogy bár az angolok érdekeltek voltak minden világtengeren és Angliától igen távol is 
állomásoztattak fontos és erős flottákat (Szingapúr, Fokváros, Gibraltár stb.), a legfontosabbnak mégis Anglia 
biztonságát tartották.

Itt viszont, a kis Északi-tenger másik partján egy veszélyesnek látszó ellenfél – Németország hadihajói 
szántották a szürke, ködös vizeket. Amíg Londonban az angol Fischer admirális hajszolta-hajtotta ki a brit 
parlamentből és hatóságokból az új, nagy teljesítményű hadihajók költségeinek fedezését, német földön a 
később legendává magasztosult Tirpitz admirális tette ugyanazt. A verseny tehát megindult, és Berlin eléggé 
egyértelműen hozta London tudomására: felvette a kesztyűt.
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A hadihajók

Az 1900-as évek elején jobbára persze az angolok jártak az élen az újfajta hajók kikísérletezésében, a 
többiek mögöttük ballagtak, és amit lehetett, azt ellesték, „lekoppintották”. Persze szakemberek dolgoztak 
szerte a világon, Amerikában éppen úgy fejlesztették a csatahajókat, mint az angol vagy német vagy francia 
tervezőirodákban.

Az addigi nagy csatahajóknak számos rossz tulajdonságuk volt. Egyfelől gőzgépek hajtották őket, ame-
lyek sebezhetőek voltak. Másfelől hiába raktak rájuk sok páncélt – ezek vastagságának súlyuk szabott határt. 
A lövegek nem vittek eléggé messzire, és a megfelelő optikai műszerek híján nem is lehetett elég pontosan 
célozni velük. A hasonló, alapvetően hiányos konstrukciókat vég nélkül sorolhatnánk.

Ám a huszadik század beköszöntével mindez megváltozott.
Már csak azért is, mert feltalálták például a turbinás motort, amit elrejthettek a hajótest mélyébe, ahová az 

ellenséges tüzérségi lövedékek nem hatolhattak el. Olyan fémlemezeket és réteges páncélvédelmet alakíthat-
tak ki, amelynek súlya egy négyzetméteren az előzőeknek töredéke volt. A turbina-hajtómű sokkal gyorsabb 
haladást tett lehetővé, az ágyúk már messzebbre hordtak és pontosabbak lettek. Például a lövedékeket most 
már akár hat kilométerre is elvitték. Akinek messzehordó ágyúi voltak a fedélzeten, az elérhette az ideális ál-
lapotot: ő lőhette az ellenséges hajót, de az nem lőhette őt, mert annak lövedékei a tengerbe hullottak, mielőtt 
még elérték volna az ellenséges hajót…

Fejlődtek az optikai műszerek, a tüzérségi ballisztikus lövedékek röppályájának kiszámításához pe-
dig speciális műszereket találtak fel és állítottak hadrendbe. A britek feltalálták és építeni kezdték a Dread-
nought-típusú nagy hadihajókat. Ezek ugyan hasonlítottak a régi, széles csatahajókra, mégsem voltak velük 
azonosak. Kevesebb páncélzatot építettek rájuk, ezt viszont a sebességgel ellensúlyozták. Amely hajó keve-
sebb súlyt hordozott, értelemszerűen gyorsabban haladhatott. Így az ellenség ritkábban ért a nyomába, tehát 
ritkábban lőhetett rá.

Ezenfelül csatacirkálókat is építettek, amelyek mozgékonyak voltak, és képesek lehettek szétszórni egy-
egy felvonuló ellenséges flottát is. Megindult a csatahajók specializálódása feladat, páncélzat, tüzérségi sze-
repük szerint.

A németek sokkal szerényebb mértékben tudták csak állni a versenyt. Tirpitz admirális felfogta, hogy 
amint az angolok vízre bocsátották az első csatahajót, azzal a tizen öt német hadihajó voltaképpen ódivatúvá 
vált. Használni ugyan lehetett még őket, de olyan volt ez, mint amikor valaki lovas szekérrel szerette volna 
felvenni a versenyt az első autókkal szemben. Ha az akkori német csatahajók találkoznak a britek modern 
hajóival, az eredmény nem kétséges. Minden összecsapásban vesztesek lesznek a széntüzelésű gőzhajók a 
turbinával, a messzehordó brit ágyúkkal, a mozgékony hajókkal szemben.

Keserű pirula volt, de be kellett vallani: ha Németország bármit is akar még ezen a téren, ha egyáltalán 
szeretné megőrizni az arcát és a győzelem reményében venni fel a harcot egy elkövetkező háborúban az ango-
lokkal – akkor követni kell a britek nyomait. Akkor bizony Németországnak is modern flottára van szüksége.

Érdekes és tanulságos verseny indult ekkor. 1910 körül járt az idő, és a németek éveken át titokban 
építették a maguk Dreadnought-típusú hajóit. Volt pénzük időben felvásárolni a nyersanyagokat – amikor 
azok olcsók voltak –, és rájöttek, hogy sok hadihajót lehet építeni előre gyártott elemekből! A konzervatív 
gondolkodású brit hajótervezők és -építők erre nem voltak kaphatóak. Viszont a németek ezzel szép csöndben 
előnyhöz jutottak. Amikor London észbe kapott, a németeknek már tizenhat hajójuk volt vagy készen, vagy 
épülőben. 1911 volt a nagy brit rémület éve – már persze csak azok számára, akik tudtak a dologról. A széles 
közvéleményt kevéssé érdekelte a dolog. A brit emberek meg voltak győződve, hogy minden rendben van, 
szokásos felsőbbrendűségük tudatában biztosak voltak abban, hogy a brit fölény a haditechnika minden ágá-
ban tartós, létező dolog. Amit soha senki meg nem előzhet…

Nos, ez a szemlélet kis híján a vesztüket okozta.
Amikor aztán 1914-ben kitört az első világháború (akkor persze még senki sem nevezte így, nem tudhat-

ták a korabeliek, hogy ez csak az első majdnem-világméretű összecsapás lesz a század történetében) – rögtön 
látszott, hogy a britek e tekintetben vesztésre állnak. Már az elején kiderült, hogy a brit kapitányok, hadiha-
jó-parancsnokok, sőt admirálisok sem szagoltak puskaport, az utóbbi évtizedekben az angol állam haditenge-
részete sehol sem viselt komolyabb háborút. Az emberek tehát gyakorlatlanok voltak. Maga Churchill – ak-
koriban éppen a Tengernagyi Hivatal élén állott – állapította meg, hogy a brit flottának nincsenek gyakorlati 
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szakemberei – és akkor még finoman fogalmazott.
A brit flotta vezetői régimódi emberek voltak, olyan tisztek, akik idegenkedve tekintettek a szükséges 

újításokra és modern eszközökre – például a rádióra – is. Nem fogták fel, hogy önállóan kell döntenie minden 
hajóparancsnoknak akkor is, ha egy nagy flottában, a vezérhajó alá rendelve hajóznak. Még minimális önál-
lóságra sem voltak képesek.

Ezzel szemben gyökeresen más volt a helyzet a németeknél. Ők tudták, hogy kevesebb hajójuk van, azok 
is nemegyszer rosszabbak a britek járműveinél. Őket erősen doppingolta az ország helyzete, a mindenáron 
való győzni akarás. Végül is 1914 nyarán, a háború megindulásának pillanatában a briteknek húsz csataha-
jójuk, kilenc csatacirkálójuk és negyvenegy kisebb hadihajójuk volt szolgálatban – ugyanakkor a dokkokban 
egyidőben épült tizenkét csatahajó és egy csatacirkáló! Félelmetes erőt jelentettek ezek együtt.

Ehhez képest a Tirpitz admirális vezette német flottának – akkor éppen Nyílttengeri Flotta volt a neve – 
tizenhárom Dreadnought-típusú csatahajója, öt csatacirkálója és huszonkét kisebb hadihajója volt. A hajógyá-
rakban pedig hét csatahajó és három cirkáló volt épülőfélben.

Berlinben tisztában voltak hátrányos helyzetükkel, de ez nem adott okot túlságos pesszimizmusra. Még 
az sem tette őket pesszimistává, hogy a német hadihajók ugyanazon osztályokban valamivel kisebbek voltak 
a briteknél.

Nem áll szándékunkban – és igazából nem tartozik könyvünk témájához – leírni, miképpen zajlottak az 
első világháborús összecsapások a brit és német flotta között. Ezt megtalálják számos szakkönyvben, tenge-
részeti és harcászati leírásban.

Minket – afféle későbbi kiindulópontként – inkább a háború vége érdekel. 1918 novemberében, amikor 
már Németország minden kétséget kizáróan elvesztette a háborút, a maradék német flotta megadta magát az 
angoloknak. Hiába volt hát minden erőfeszítés, hiába épültek német hadihajók még a háború utolsó évében 
is – minden elveszett. A britek, mint győztesek, maguknak követelték ezt a flottát. Arra viszont a britek nem 
számítottak, hogy a már biztonságos brit öbölben állomásozó német flotta nagyobb részét annak tengerészei 
egy óvatlan pillanatban elsüllyesztik – inkább vesszen oda, semmint hogy a győzteseké legyen!

A versailles-i béke arra kényszerítette a volt központi hatalmakat – elsősorban persze Németországot, 
de az időközben szétesett Osztrák-Magyar Monarchiát is –, hogy lemondjon haditengerészeti erejéről. Per-
sze ugyanez lett a sorsa légierejének és páncélosainak. Ám mivel kevés repülő és még kevesebb, szinte csak 
maroknyi tank létezett 1918-ban, a háború befejezésének pillanatában – ezek nem voltak igazi veszteségek.

Az igazi bajt az jelentette, hogy a győztes hatalmak sajátos embargót mondtak ki a legveszélyesebb 
fegyverfajtákra. Megtiltották, hogy valaha a jövőben legyen még számottevő légi- és tengeri ereje a vesztes 
Németországnak. A tengeralattjárók birtoklása eleve szóba sem jöhetett, aminthogy természetesen a német 
zászló alatt haladó nagy felszíni hadihajók is végérvényesen a múlté lettek.

Németország tehát kiesett a tengeri nagyhatalmak sorából.
De maguk a németek nem adták fel a küzdelmet. Ahogy manapság mondják, a „fű alatt”, a legnagyobb 

titokban épülgetett újjá a német flotta az 1920-as években. Természetesen a szövetségesek lépten-nyomon el-
lenőriztek mindent. De ahogyan a németeknek sikerült a Szovjetunióban létrejött igen sajátos koprodukcióban 
tankokat és repülőgépeket gyártani, méghozzá ezres szériákban – úgy sikerült hol itt, hol ott, baráti államok 
védelme alatt kisebb csatahajókat is létrehozni. Így épültek például a „zsebcirkálók”, hivatalosan a Deutsch-
land-osztályú kisebb csatahajók.

Az egykori világháborús tengerészek persze szétszóródtak a világban és az országban, nyomorogtak a 
hiper infláció, a munkanélküliség, a totális politikai káosz világát jelentő német földön. De azért voltak éppen 
elegen, akik becsületbeli kérdést csináltak abból, hogy a német zászlókat ismét kivigyék a hadihajók a világ-
tengerekre.

Ettől függetlenül egészen 1933-ig nem sokra mentek. Hitler hatalomra kerülése kellett ahhoz, hogy a dol-
gok új lendületet kapjanak. Mint ismeretes, a Führer egyik kedvelt fogása volt, hogy kész tények elé állította 
a nyugati szövetségeseket, és azok a kis lépések e sajátos politikáját fogcsikorgatva elfogadták. Hitler hol itt, 
hol ott vonult be az 1918-ban elkobzott német területekre, hol itt, hol ott tágította kissé az addigi szűkre szabott 
kereteket. Mindez egészen 1939. szeptember 1-jéig működött is – de Lengyelország megtámadását már nem 
nyelték le Londonban és Párizsban.

Ám lenyeltek sok egyebet. Míg Hitler célzatosan mindig valami másról beszélt, addig a felszín alatt 
beindult a német haditengerészet felfejlesztése is. Természetesen erősen lobbizott a Dönitz-féle tengeralattjá-
ró-szárny, és csakugyan mindig ők kaptak több pénzt, több hajót. Már csak azért is, mert mint majd 1939 után 
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kiderül, valóban jobb fegyvernek bizonyultak az U-Bootok, mint a felszíni hadihajók.
De azért ezeknek is jutott felszerelés, pénz, hadianyag, minden.
Még Hitler hatalomra jutása előtt kinevezte a kormány a „nemlétező” német flotta parancsnokát. 1928-

tól Erich Raeder tengernagy vezényelte azt a pár hajót, amit addig sikerült létrehozni. Raeder még az előző 
évszázad vége felé, pontosan 1894-ben állt be a haditengerészethez, és akkor természetesen – mint mindenki 
más – Vilmos császárra esküdött fel. A háború előtti években maga is vezetett felszíni hadihajókat, aztán a 
döntő években vezérkari tiszt volt a flotta parancsnokságán. Így meglehetősen széles áttekintéssel rendelke-
zett mindenről, ugyanakkor volt közvetlen, gyakorlati tapasztalata is a hadihajók világából. Nem volt éppen 
fiatal – amikor Hitler 1933-ban hatalomra került, Raedernek voltaképpen már nyugdíjban lett volna a helye, 
hiszen éppen hetven esztendős volt… De akkora tapasztalata és jó híre volt, hogy a Führer megtartotta őt ezen 
a poszton.

Raeder amúgy eléggé különös ember volt. Nála még akkor is szolgáltak zsidó tisztek, amikor a zsidókat 
amúgy már minden emberi joguktól megfosztották Németországban. Roppant vallásos ember volt, a régi 
tengerészszokások tisztelője. Sőt, képes volt Hitlernek is a szemébe mondani, ha valamivel nem értett egyet. 
Tette ezt persze a maga komoran joviális módján – a Führert ez nem zavarta túlságosan. Afféle régi vágású 
úriembernek tartotta Raedert, akire egy ideig még szüksége lesz, aztán majd úgyis elküldi, ha úgy látja jónak. 
Tudta, hogy az admirális – izgágának tűnő ellenkezései dacára – mindenekelőtt német tengerész, aki éppen 
annyira szeretné visszakapni a német flottát, mint maga a Führer. Ez volt a legfontosabb dolog, és ebben ők 
ketten tökéletesen egyetértettek.

Raeder nem volt elvakult, már ami kedvenc fegyvernemét, a felszíni flottát illeti. Hitler kívánságára elké-
szített egy átfogó nagy tervet, ezt inkább a „Milyen flottára lenne szüksége Németországnak” címmel kellett 
volna ellátni. Ebben belátta és javasolta, hogy erős tengeralattjáró-flottát kell létrehozni. Sugallta, hogy a víz 
alatti és a felszíni flották remekül kiegészíthetik egymást – amiben tökéletesen igaza is volt. Úgy vélte ezen-
felül, hogy a német hadiflotta fő működési területe egy eljövendő korszakban – és tegyük hozzá: háborúban 
– mindenekelőtt az Atlanti-óceán lesz.

Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy Raeder említett tervezete szerint, ha Németországnak a követ-
kező tíz év során sikerülne felépítenie 13 csatahajót, 4 repülőgép-hordozót, 33 cirkálót és 250 tengeralattjárót 
– akkor 1944-ben már némi eséllyel indulhat harcba Nagy-Britannia ellen!

Hitlert alighanem megmosolyogtatták ezek a számok. Különösen az évszám… Hiszen ő sokkal, de sokkal 
előbb akart háborút indítani a nyugati szövetségesek ellen. Mint tudjuk, a világháborúra végül is nem tizenegy, 
hanem hat évvel később került sor, és bár Németország a szárazföldi és légierő tekintetében – legalábbis a 
háború kezdetén – szinte legyőzhetetlennek bizonyult, nem ez volt a helyzet a tengereken. Ennyiben igaza volt 
Raedernek: a haditengerészeti egységek, főleg csatahajók építése hosszadalmas foglalatosság. Lehet naponta 
több harci repülőgépet, havonta tíz vagy tizenöt tengeralattjárót, netán száz tankot is készíteni – de egy-egy 
csatahajó felépítése igazából évekig tart!

Ily módon a második világháború a német haditengerészet és Raeder számára éppen úgy túl korán tört ki, 
mint 1914-ben Tirpitz admirális és az akkori császári Németország számára.

Volt egy másik akadály is, de ennek már semmi köze sem volt a politikához: a földrajzi helyzet. Ha ráte-
kintünk a térképre, azt látjuk, hogy a német flotta – és egyáltalán, minden német kikötőből induló hajó! – csak 
az Északi-tengeren át képes kijutni, ezzel szemben pedig ott húzódik Nagy-Britannia. Egy közepesen erős 
angol flotta tehát sakkban tarthatja a németek kifelé vezető útvonalait, azon bármikor blokádot alkothat, és 
megakadályozhatja a hadihajók kifutását. Ezt csak létszámfölénnyel lehetett volna ellensúlyozni, erről azon-
ban szó sem lehetett.

Nos, amikor elérkezett 1939 ősze, és Hitler számításai, várakozásai ellenére az angolok és franciák mégis 
harcba szálltak megtámadott szövetségesük, Lengyelország mellett – bizony a flotta nem volt felkészülve egy 
tengeri háborúra. Igazi nagy csatahajókkal Németország nem is rendelkezett. Volt 2 csatacirkálója (Scharnh-
orst és Gneisenau), ezek ugyan gyorsan haladhattak, de ágyúik, lövegeik kalibere elmaradt a hasonló osztályú 
brit hadihajók kaliberétől. A három „zsebcsatahajó” (Deutschland, Lützow, Graf Spee) ugyan messze Német-
országtól is kalandozhatott és végezhetett akciókat, de hát ezek sem voltak igazi Dreadnought-ok. Német 
zászló alatt hajózott még két nehézcirkáló, hat könnyűcirkáló, harmincnál több romboló és torpedónaszád. 
Jó tudni, hogy a később oly híressé vált U-Bootokból, vagyis tengeralattjárókból a háború megindulásakor a 
németeknek mindössze alig több mint ötven volt.

Mindent összevetve, a harcba bevethető német felszíni hadihajók száma még az ötvenet sem érte el! Eh-
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hez képest a briteknek és franciáknak együttesen 22 csatahajójuk, nyolc repülőgép-hordozójuk (!), 80 cirkáló-
juk és több száz egyéb, kisebb hadihajójuk volt. Lényegében tehát 1939 szeptemberében Németország felszíni 
flottája a vele szemben álló erőkhöz képest annak szinte csak a negyedével rendelkezett… Ráadásul komoly 
hátrányt jelentett az is, hogy nekik egyetlen repülőgép-hordozójuk sem volt, mi több, a már épülőfélben lévő 
egyetlen német hordozó, a Graf Zeppelin építését is kénytelenek voltak abbahagyni, természetesen tisztán 
anyagi okokból. Akkor is másra kellett a pénz – ez a hajó végül nem is épült fel.

Bajt jelentett a felszíni flottára nézve az is, hogy a tengeralattjárók konkurenciája miatt oda ment a pénz és 
sokszor annyi U-Boot épült, mint ahány felszíni hajóval Németország rendelkezett. Ráadásul ezt a fegyverne-
met már kipróbálták 1917-ben, és akkor fényesen vizsgázott, kis híján sikerrel oldotta meg Anglia blokádját a 
világtengerek felől. Nem csoda hát, hogy mivel ráadásul olcsóbb is volt egy-egy tengeralattjáró, mint akár egy 
kisebb romboló – hát előnyt kapott a pénzügyi források elosztásánál. Ráadásul – Raeder szerencsétlenségére 
– az energikus és Hitlernél jobban „bevágódó” Dönitz admirális volt a tengeralattjáró-flotta parancsnoka. Ő 
aztán sokkal jobban tudta érvényesíteni akaratát és befolyását nemcsak a Führernél, de a pénzügyi köröknél, 
a hadianyagokat elosztó minisztériumoknál is.




