Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

LÃ¡zadÃ¡s a Bounty hajÃ³n
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Biztos mindannyian talÃ¡lkoztatok mÃ¡r a Bounty hajÃ³n lezajlott lÃ¡zadÃ¡s tÃ¶rtÃ©netÃ©vel. A filmek erÅ‘sen torzÃ-tjÃ¡k a
valÃ³sÃ¡got, ezÃ©rt gondoltam hogy rÃ¶viden Ã¶sszefoglalom Bengt Danielsson, LÃ¡zadÃ¡s a Bounty hajÃ³n cÃ-mÅ±
kÃ¶nyvÃ©nek tartalmÃ¡t. A szerzÅ‘ gondos kutatÃ³ munkÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en, eredeti beszÃ¡molÃ³k, Ã©s dokumentumok alapjÃ¡n Ãmeg kÃ¶nyvÃ©t, a tÃ©nyszerÅ± adatokra tÃ¡maszkodva. A cikkben szereplÅ‘ kÃ©pek nem a kÃ¶nyvbÅ‘l szÃ¡rmaznak,
nagyrÃ©szÃ¼k csak illusztrÃ¡ciÃ³.

1. Å‘felsÃ©ge hajÃ³ja

Â

A jamaicai, dominikai telepesek felfigyeltek a kenyÃ©rfÃ¡ra, melynek termÃ©se olcsÃ³ tÃ¡plÃ¡lÃ©kkal szolgÃ¡lt volna a
rabszolgÃ¡k rÃ©szÃ©re. Mivel kÃ¶lteni azÃ©rt nagyon nem akartak, Ã-gy dÃ-jakkal prÃ³bÃ¡ltÃ¡k biztatni a hajÃ³sokat, hogy
vigyenek kenyÃ©rfa dugvÃ¡nyokat nekik. MiutÃ¡n Ã©vekig nem tÃ¶rtÃ©nt semmi, Sir Joseph Banks (aki Cook kapitÃ¡nnyal jÃ¡rt
Tahitin, Ã©s maga is kÃ³stolta a fa termÃ©sÃ©t) kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡sÃ¡val meggyÅ‘ztÃ©k III. GyÃ¶rgy kirÃ¡lyt, szervezzen expedÃ-c
kirÃ¡lynak megnyeri tetszÃ©sÃ©t, az ÃºjszerÅ± Ã¶tlet.Â 1787 mÃ¡jus 5-Ã©n kelt parancsÃ¡ban, utasÃ-tja a Tengernagyi Hivatalt
indÃ-tson hajÃ³t Tahitira, ott gyÅ±jtsenek kenyÃ©rfa sarjakat, Ã©s szÃ¡llÃ-tsÃ¡k a nyugat-indiai szigetekre.A gondot az okozta,
hogy az angol flotta, kb. 600 hajÃ³ja kÃ¶zÃ¶tt, nem volt a cÃ©lnak megfelelÅ‘. A hajÃ³nak ugyanis a hosszÃº Ãºtra, nagyszÃ¡mÃ
legÃ©nysÃ©gre, tetemes Ã©lelmiszerkÃ©szletekre, Ã©s a tÃ¶bb szÃ¡z virÃ¡gcserÃ©p szÃ¡mÃ¡ra szÃ¼ksÃ©ges helyre volt szÃ
Az Ã©pÃ-tÃ©s hosszÃº idÅ‘t vett volna igÃ©nybe, Ã-gy pÃ¡lyÃ¡zatot Ã-rtak ki max. 250 t-Ã¡s kereskedelmi hajÃ³ megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡s
Ã–sszesen 6 hajÃ³t ajÃ¡nlottak fel, de ebbÅ‘l csak egy volt alkalmas a cÃ©lra, a part menti kereskedelmet lebonyolÃ-tÃ³ Bethia.
MiutÃ¡n Sir Joseph Banks megtekintette, Ã©s alkalmasnak talÃ¡lta a hajÃ³t, mÃ¡jus 23-Ã¡n lÃ©trejÃ¶tt az adÃ¡s-vÃ©tel. A vÃ©te
2600 fontrÃ³l 1950 fontra sikerÃ¼lt lealkudni.

A hajÃ³t Ã¡tvittÃ©k a deptfordi haditengerÃ©szeti hajÃ³kÃ©szÃ-tÅ‘ mÅ±helybe, hogy Ã¡talakÃ-tsÃ¡k a kÃ©tÃ©vesre tervezett uta
Ã©s speciÃ¡lis felszerelÃ©ssel lÃ¡ssÃ¡k el. ElÅ‘szÃ¶r is Ã¡tkereszteltÃ©k Bountyra (nagylelkÅ±sÃ©g), majd 4 db 4 fontos, Ã©s 1
fÃ©lfontos Ã¡gyÃºval szereltÃ©k fel.

A hajÃ³ adatai:

- sÃºlya: 215 t
- teljes hossza: 91 lÃ¡b
- legnagyobb szÃ©lessÃ©ge: 23 lÃ¡b 3 hÃ¼velyk
- felÃ©pÃ-tmÃ©ny nem volt rajta, a kabinok a fedÃ©lzet alatt helyezkedtek el
- magassÃ¡g a hajÃ³gerinctÅ‘l a fedÃ©lzetig: 10 lÃ¡b 3 hÃ¼velyk, ami a korabeli hajÃ³knÃ¡l magasnak szÃ¡mÃ-tott
- egyÃ©b tekintetben tipikus konstrukciÃ³, lapos zÃ¶mÃ¶k hajÃ³orr, fÃ¼ggÅ‘legesen emelkedÅ‘ egyenesen elvÃ¡gott tat
- hÃ¡rom Ã¡rbocos, (48-59 lÃ¡b magasak) teljes vitorlÃ¡zattal ellÃ¡tva
- vitorlarudak szÃ¡ma 3-3 az elÅ‘- Ã©s fÅ‘Ã¡rbocon, 2 a hÃ¡tsÃ³ Ã¡rbocon
- orrÃ¡rboc hossza: 30 lÃ¡b
- az orrÃ¡rbocot egy lovaglÃ³ Ã¶ltÃ¶zetes nÅ‘alak tartotta
- a hajÃ³ kÃ©t Ã©s fÃ©l Ã©ve Ã©pÃ¼lt, Ã©s kifogÃ¡stalan Ã¡llapotban volt
- a Tengernagyi Hivatal vÃ¶rÃ¶srÃ©z borÃ-tÃ¡ssal lÃ¡tta el a vÃ-zvonal alatt
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Sir Joseph azt tanÃ¡csolta, hogy legalÃ¡bb 500 dugvÃ¡nynak kell, kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n edÃ©nyben helyet biztosÃ-tani, Ã©s ezeke
friss vÃ-zzel szÃ¼ksÃ©ges locsolni. Ennek megfelelÅ‘en alakÃ-tottÃ¡k Ã¡t a hajÃ³farban lÃ©vÅ‘ fÅ‘kabint, mely az egyetlen
alkalmas hely volt ennyi cserÃ©p elhelyezÃ©sÃ©re a hajÃ³n. ElÅ‘szÃ¶r Ã³lomlemezzel borÃ-tottÃ¡k be a padlÃ³t, majd arra
mÃ¡sodik padlÃ³t kÃ©szÃ-tettek. Ennek deszkÃ¡it elÅ‘zetesen lyukakkal lÃ¡ttÃ¡k el, a virÃ¡gcserepek szÃ¡mÃ¡ra. A falon kÃ¶rbe,
hasonlÃ³ polcokat helyeztek el, Ã-gy vÃ©gÃ¼l 626 cserÃ©p szÃ¡mÃ¡ra volt megfelelÅ‘hely. A padlÃ³t kÃ©t helyen Ã¡tfÃºrtÃ¡k, Ã
szinttel lejjebb hordÃ³kat helyeztek alÃ¡juk, melyekbe a kifolyÃ³ locsolÃ³vÃ-z gyÅ±lt Ã-gy Ã¶ssze. A kabin mennyezete alatt
hÃ¡rom szellÅ‘zÅ‘lyukat fÃºrtak, Ã©s egy nagy rÃ©zkÃ¡lyhÃ¡t is beÃ¡llÃ-tottak, a hidegebb Ã©ghajlatokon is valÃ³ hajÃ³zÃ¡sra
tekintettel.

JÃºlius vÃ©gÃ©re a Tengernagyi Hivatal elÃ©rkezettnek lÃ¡tta az idÅ‘t a kapitÃ¡ny kinevezÃ©sÃ©re, valamint hogy teljes
legÃ©nysÃ©ggel, Ã©s felszerelÃ©ssel lÃ¡ssa el a hajÃ³t.William Bligh a parancsnoki beosztÃ¡sÃ¡t protekciÃ³nak kÃ¶szÃ¶nhette
ez nem jelenti azt, hogy alkalmatlan lett volna a feladatra. SÅ‘t tapasztalt tiszt volt, tett dÃ©ltengeri utazÃ¡st, jÃ¡rt Tahitin is, a
nyugat-indiai Ã¼ltetvÃ©nyesek ismertÃ©k tiszteltÃ©k. (Csak Ã©rdekessÃ©gkÃ©nt jegyzem meg, hogy Cook kapitÃ¡ny Resoluti
hajÃ³jÃ¡n volt vitorlamester. Cook annyira megbecsÃ¼lte, hogy rengeteg fontos feladatot bÃ-zott rÃ¡: MÃ©lysÃ©gmÃ©rÃ©s
ismeretlen vizeken, bonyolult szÃ¡mÃ-tÃ¡sok, tÃ©rkÃ©p rajzolÃ¡s, tÃ¡rgyalÃ¡s bizalmatlan bennszÃ¼lÃ¶ttekkel, naplÃ³vezetÃ©s
a Hawaii-szigetek feltÃ©rkÃ©pezÃ©se.)Bligh Duncan Campbell szolgÃ¡latÃ¡ban hajÃ³zott Anglia Ã©s nyugat-India kÃ¶zÃ¶tt.
Campbell kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡sÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhette a kinevezÃ©sÃ©t is a Bountyra. Mivel rÃ©gÃ³ta vÃ¡gyott, hogy a korona aktÃ-v
szolgÃ¡latÃ¡ba lÃ©p, Ã-gy nem sokat gondolkozott, elfogadta az ajÃ¡nlatot.A hajÃ³val elÃ©gedett volt, kÃ©t aprÃ³ mÃ³dosÃ-tÃ¡s
kÃ©rt. ElÅ‘szÃ¶r kÃ©rte, hogy kurtÃ-tsÃ¡k meg kissÃ© az Ã¡rbocokat, mÃ¡sodszor nagyobb hajÃ³csÃ³nakokat kÃ©rt. Az elsÅ‘ kÃ
kÃ©sÅ‘bb teljesen fÃ¶lÃ¶slegesnek bizonyult, Ã©s az Ãºt folyamÃ¡t megmagasÃ-tottÃ¡k a rudakat. A mÃ¡sodik kÃ©rÃ©s kÃ©sÅ
nagyon is jÃ³l jÃ¶tt. A hÃ¡rom Ãºj csÃ³nak egy 23 lÃ¡b hosszÃº bÃ¡rka, egy 20 lÃ¡b hosszÃº kutter, Ã©s egy 15 lÃ¡b hosszÃº jolle

A legÃ©nysÃ©g lÃ©tszÃ¡mÃ¡t 45 fÅ‘ben Ã¡llapÃ-tottÃ¡k meg, plusz a botanikus Ã©s a kertÃ©sz volt mÃ©g. Ez megfelel a hajÃ³
mÃ©retÃ©nek. HosszÃº utak elÅ‘tt a kapitÃ¡nyok szabad kezet kaptak a legÃ©nysÃ©g kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡ban, ami Bligh-tot nem na
izgatta nÃ©hÃ¡ny kivÃ©teltÅ‘l eltekintve. A kivÃ©telek egyike Fletcher Christian volt, mivel ismerte Ã©s bÃ-zott benne, valamint a
felesÃ©ge csalÃ¡dja barÃ¡ti viszonyban volt a Christian csalÃ¡ddal. KorÃ¡bbi utakon is pÃ¡rtfogolta, oktatta a fiatalembert.
Peckover tÃ¼zÃ©rt vÃ¡lasztotta mÃ©g a kapitÃ¡ny, akit Cook harmadik dÃ©ltengeri ÃºtjÃ¡rÃ³l ismert. Nelson botanikust is innen
ismerte, de Å‘ Sir Joseph Banksnek kÃ¶szÃ¶nhette a megbÃ-zatÃ¡sÃ¡t.Mivel az utazÃ¡sban sokan gyors elÅ‘menetel
lehetÅ‘sÃ©gÃ©t lÃ¡ttÃ¡k, Ã-gy Bligh kapitÃ¡nyt sokan ostromoltÃ¡k, hogy tehetsÃ©ges ifjaikat vegye a Bountyra. A rokonok Ã©s
barÃ¡tok rÃ©vÃ©n rÃ¶gtÃ¶n tengerÃ©sznÃ¶vendÃ©k kerÃ¼lt a hajÃ³ra, a tervezett kettÅ‘ helyett. A legÃ©nysÃ©g lÃ©tszÃ¡ma
indulÃ¡skor a kÃ¶vetkezÅ‘ volt hivatalosan:

TengerÃ©sz szemÃ©lyzet:

1 kapitÃ¡ny

1 helyettes kapitÃ¡ny

2 fedÃ©lzeti tiszt

2 tengerÃ©sz kadÃ©t
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2 kormÃ¡nyos

1 segÃ©dkormÃ¡nyos

1 fedÃ©lzetmester

1 segÃ©d-fedÃ©lzetmester

23 kÃ©pesÃ-tett matrÃ³z

EgyÃ©b szemÃ©lyzet

3 hajÃ³Ã¡cs

1 vitorla kÃ©szÃ-tÅ‘

1 tÃ¼zÃ©r

1 segÃ©dtÃ¼zÃ©r

1 fegyvermester
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1 kÃ¡plÃ¡r

1 orvos

1 Ã-rnok

A botanikust Ã©s a kertÃ©szt utasnak tekintettÃ©k.

Ez a vÃ¡logatÃ¡s nagyon is arÃ¡nyos, de a fennmaradt okmÃ¡nyokbÃ³l kiderÃ¼l, hogy a kÃ©pesÃ-tett matrÃ³zok kÃ¶zt
rengetegen voltak abszolÃºt kÃ©pzetlenek. A hÃ¡rom fÃ¶lÃ¶s tengerÃ©szkadÃ©t is matrÃ³zkÃ©nt volt felvÃ©ve, de persze a
kÃ¶tÃ©lhez a vilÃ¡gÃ©rt sem nyÃºltak volna. SzintÃ©n a matrÃ³zok kÃ¶zÃ¶tt szerepelt a kÃ©t hajÃ³szakÃ¡cs, Bligh szemÃ©lyi i
Ã©s a helyettes kapitÃ¡ny sÃ³gora, Tinkler, aki mint fiatal fiÃºt, szintÃ©n kadÃ©tnak tekintettek. A rÃ©szeges hajÃ³orvost Bligh
nem tudta kirakni a hajÃ³rÃ³l, Ã-gy Ledward fiatal hajÃ³orvos, valamint Byrne fÃ©lvak hegedÅ±s is a matrÃ³zok elmÃ©leti
szÃ¡mÃ¡t nÃ¶velte. Gyakorlatilag 14 kÃ©pesÃ-tett matrÃ³z volt a hajÃ³n, Ã-gy a Bounty nem rendelkezett elegendÅ‘
legÃ©nysÃ©ggel, a szolgÃ¡latban lÃ©vÅ‘k a kelletÃ©nÃ©l jÃ³val tÃ¶bbet dolgoztak.HelyszÅ±ke miatt, sem hivatÃ¡sos tiszteket,
tengerÃ©szkatona-kontingenst nem tudtak elhelyezni a hajÃ³n, ami ugyancsak megnehezÃ-tette Bligh kapitÃ¡ny helyzetÃ©t. A
feladatra tehÃ¡t nagyobb hajÃ³t kellet volna vÃ¡lasztani.

OktÃ³ber 9-Ã©n a bÅ‘sÃ©ges kÃ©szletek a hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n voltak. A szokÃ¡sos Ã©lelmiszerek mellett, bÅ‘ven voltak skorbu
lekÃ¼zdÃ©sÃ©re alkalmas Ã©lelmiszerek: citromlÃ©, malÃ¡ta kivonat, szÃ¡rÃ-tott malÃ¡ta, savanyÃº kÃ¡poszta, ahogy azt Coo
kapitÃ¡nytÃ³l megtanulta Bligh. Voltak ezenkÃ-vÃ¼l cserekereskedelemre alkalmas tÃ¡rgyak is bÅ‘sÃ©gesen. A TemzÃ©n
lehajÃ³zva, a longreachi fegyverraktÃ¡rba felvettÃ©k az Ã¡gyÃºkat Ã©s a lÅ‘szert.

A hivatalos indulÃ¡s helye Portmousth, ahonnan november elejÃ©n sikerÃ¼lt a csatornÃ¡ba, onnan a Spithedi
menedÃ©khelyre hajÃ³zni. A rossz idÅ‘, valamint az indulÃ¡si parancs kÃ©slekedÃ©se sok Ã©rtÃ©kes idÅ‘t elvett. Az indulÃ¡si
parancs november 24-Ã©n Ã©rkezett meg. A lÃ©nyege:A Horn-fokot megkerÃ¼lve megszakÃ-tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l hajÃ³zzon a
TÃ¡rsasÃ¡g-szigetek valamelyikÃ©re. (Nem Ã-rtÃ¡k elÅ‘ Tahitit) Onnan miutÃ¡n elegendÅ‘ kenyÃ©rfa-sarjat a fedÃ©lzetre vettek
induljanak haza, a veszÃ©lyes Torres-szoroson Ã©s a JÃ³remÃ©nysÃ©g-fokot megkerÃ¼lve. ÃštkÃ¶zben JÃ¡va szigetÃ©n az
esetleg elpusztult sarjak helyÃ©re, vegyenek fel mÃ¡s Ã©rtÃ©kes trÃ³pusi nÃ¶vÃ©nyeket. A sarjak felÃ©t Saint Vincent szigetÃ©
kingstowni Botanikus Kertbe, a tÃ¶bbit JamaicÃ¡ra a kingstoni Botanikus Kertbe kell szÃ¡llÃ-tania.

November 29-Ã©n kora reggel bontotta ki vitorlÃ¡it a Bounty, de a kedvezÅ‘tlen idÅ‘jÃ¡rÃ¡s tÃ¶bbszÃ¶r visszavette Å‘ket. Bligh a
idÅ‘vesztesÃ©g miatt kÃ©rte a Tengernagyi hivatalt, hogy a odafelÃ© vivÅ‘ utat a JÃ³remÃ©nysÃ©g fok megkerÃ¼lÃ©sÃ©vel te
meg, de a Tengernagyi Hivatal ezt visszautasÃ-totta. KÃ¶zben a posta lassÃºsÃ¡ga miatt Ãºjabb kÃ©t hÃ©t telt el, Ã©s mÃ¡r
karÃ¡csony volt. Mikor a szÃ©l hirtelen megfordult Bligh parancsot adott a vitorlabontÃ¡sra, a Bounty kint volt a csatornÃ¡n. A
kapitÃ¡ny elhatÃ¡rozta, hogy ezÃºttal nem fordul vissza.Â
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