Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Cutty Sark
Contributed by lakosm
2004. October 18. Monday 20:44
Last Updated 2007. August 30. Thursday 09:15

There are no translations available1954 Ã³ta Ã¡ll mai helyÃ©n a Cutty Sark emlÃ©ket Ã¡llÃ-tva az angol kereskedelmi
hajÃ³zÃ¡snak Ã©s a hajÃ³zÃ¡s aranykorÃ¡nak legnevesebb tengerÃ©szeinek.

A Cutty Sark az utolsÃ³, a legszebb, a leggyorsabb Ã©s a legmodernebb darabja a Kinai Klipper tÃ-pusÃº hajÃ³knak. Szinte
minden a hajÃ³t illetÅ‘ jelzÅ‘ elÃ© oda lehet tenni a leg szÃ³cskÃ¡t, hiszen a Cutty Sark tagadhatatlanul a legtÃ¶kÃ©letesebb
hajÃ³ volt szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n a KÃ-nÃ¡bÃ³l teÃ¡t szÃ¡llÃ-tÃ³ klipperek versenyeire legalÃ¡bb annyian fogadtak, mint az Epsoni
Derby legkeresettebb lovaira. A klipperek nemcsak a leggyorsabb hajÃ³ cÃ-mÃ©Ã©rt szeltÃ©k az Ã³ceÃ¡n habjait, hanem Å‘k
szÃ¡llÃ-tottÃ¡k a friss teÃ¡t Ã•zsiÃ¡bÃ³l. A gyÅ‘ztes hajÃ³ tulajdonosa a fogadÃ¡sokbÃ³l kisebb vagyont kaphatott mÃ-g a kapitÃ¡n
olyan hÃ-rnÃ©vre tett szert ami Ã©lete vÃ©gÃ©ig jÃ³l fizetÅ‘ Ã¡llÃ¡st biztosÃ-tott. A hajÃ³k AngliÃ¡bÃ³l Ã¡ltalÃ¡nos fogyasztÃ¡si c
szÃ¡llÃ-tottak a tÃ¡vol keletre illetve AusztrÃ¡liÃ¡ba majd Sanghajban vagy Foochowban vÃ¡rtÃ¡k a friss tearakomÃ¡nyt. A
legÃ©nysÃ©g szÃ¡mÃ¡ra nemcsak a kÃ¶zelgÅ‘ verseny okozott frusztrÃ¡ciÃ³t, hanem a megfelelÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ± Ã©s a
megÃ©lhetÃ©sÃ¼ket biztosÃ-tÃ³ megfelelÅ‘ Ã¡ru rakomÃ¡ny beszerzÃ©se is. SzÃ¡mos esetben kikÃ¶tÅ‘rÅ‘l kikÃ¶tÅ‘re hajÃ³zva
alkudoztak a friss tea Ã¡rÃ¡ra. NagyjÃ¡bÃ³l 3 font vagy ennÃ©l kevesebb volt az az Ã¡r amiÃ©rt mÃ¡sfÃ©l kÃ¶bmÃ©ter teÃ¡t Ã©r
volt megvenni Ã©s AngliÃ¡ban a tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶sÃ©Ã©rt eladni. Hangulatot fokozta mÃ©g az is, hogy hajÃ³k tucatjai vÃ¡rtak
berakodÃ¡sra Ã-gy azok szÃ¡mÃ-thattak a legnagyobb haszonra, akik a jÃ³ Ã¡r mellett elsÅ‘kÃ©nt tudtak berakodni. MÃ©g a
Szuezi Csatorna Ã¡tadÃ¡sa utÃ¡n is nagy jÃ¶vÅ‘t jÃ³soltak a vitorlÃ¡sokra szemben a gyorsabb gÅ‘zhajÃ³kkal, mert a tea jobban
megÅ‘rizte aromÃ¡jÃ¡t, ha fa hajÃ³ban szÃ¡llÃ-tottÃ¡k. A tea irÃ¡nti nÃ¶vekvÅ‘ kereslet Ã-gy hosszÃº ideig biztosÃ-totta a vitorlÃ¡
alkalmazÃ¡sÃ¡t a modernebb Ã©s gyorsabb gÅ‘zhajÃ³kkal szemben. MiutÃ¡n a vitorlÃ¡sokat megrakodtÃ¡k Ã©s a folyÃ³
torkolatban talÃ¡lhatÃ³ kikÃ¶tÅ‘kbÅ‘l kivontattÃ¡k a nyÃ-lt tengerre, Ã¼dvÃ¶zlÅ‘ lÃ¶vÃ©sek kÃ¶zepette elindult a verseny. A gyÅ
az volt aki elÅ‘szÃ¶r Ã© rkezett meg Londonba a kÃ¶zel 100 napos viszontagsÃ¡gos Ãºt utÃ¡n. Minden hajÃ³tulajdonos egyetlen
cÃ©lt tÅ±zÃ¶tt ki magÃ¡nak mÃ©gpedig a â€žNagy HajÃ³versenyâ€• megnyerÃ©sÃ©vel elhÃ³dÃ-tani a leggyorsabb hajÃ³nak jÃ
szalagot.Â Bernard Waymouth tulajdonÃ¡ban Ã¡llÃ³ Thermopylae volt a kor leggyorsabb hajÃ³ja, amely Ã¡llÃ-tÃ³lag egyszer
60 nap alatt tette meg a London Melbourne utat. Waymouth egy aranykakast szereltetett a fÅ‘Ã¡rbÃ³cra, ezzel is jelezve a
Thermopylae felsÅ‘bbrendÅ±sÃ©gÃ©t. A Cutty Sarkot a Thermopylae legyÅ‘zÃ©sÃ©re Ã©pÃ-tettÃ©k. John `White Hat` Willis, a
hatalmas vagyonokat vesztett Ã©s rengeteg csalÃ³dÃ¡s Ã©rt Lammermuir Ã©s Whiteadder nevÅ± hajÃ³inak sorozatos kudarcai
miatt elhatÃ¡rozta, hogy megÃ©pÃ-tteti a legek hajÃ³jÃ¡t. Willis nem volt az a tÃ-pus, aki kÃ¶nnyen feladta volna, de miutÃ¡n
megÃ©pÃ-tette a Tweed nevÅ± hajÃ³jÃ¡t mÃ©gsem volt elÃ©gedett. BÃ¡r a Tweed szinte a leggyorsabb hajÃ³ volt, tÃºl nagynak
bizonyult a teaszÃ¡llÃ-tÃ¡shoz. Willisnek mÃ¡r ekkor egy Ãºjabb hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©n jÃ¡rt az esze. Hercules Lintonnal, a glasgo
Scott & Linton, fiatal tervezÅ‘jÃ©vel egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dve szÃ¼letett meg A HajÃ³ elsÅ‘, mÃ©g jegyzetfÃ¼zet lapjaira lerajzolt,
vÃ¡zlata. Az Ã¶tlegazdÃ¡k a TweednÃ©l kevÃ©sbÃ© kerek orrot, szÃ¶gletesebb tatot Ã©s dupla, indiai tÃ¶lgybÅ‘l kÃ©szÃ¼lt fe
terveztek A HajÃ³nak, Ã-gy az stabilabb lett Ã©s kÃ¶nnyebben tudta kihasznÃ¡lni a nagyobb szeleket. Scott & Linton
sohasem Ã©pÃ-tett mÃ©g hasonlÃ³ nagysÃ¡gÃº hajÃ³t, Ã-gy referenciÃ¡nak sem volt rossz. Willisnek kihasznÃ¡lva a helyzetet
16,150 fontot fizetett A HajÃ³ Ã©pÃ-tÅ‘inek. Csak, hogy Ã©rzÃ©keltessÃ¼k, hogy az Ã¶sszeg mennyire kevÃ©s volt, a hajÃ³Ã©
mÅ±hely anyagilag csÅ‘dÃ¶t jelentett mÃ©g a munka befejezÃ©se elÅ‘tt. 1869 november 22-Ã©n vÃ©gÃ¼l is vÃ-zre bocsÃ¡tott
hajÃ³k hajÃ³jÃ¡t, minden idÅ‘k legtÃ¶kÃ©letesebbnek tartott kereskedelmi forgalomban hasznÃ¡lt klipperÃ©t a Cutty Sarkot. MÃ¡
a hajÃ³ lÃ¡tvÃ¡nya, kifinomult vonalai is sejtettÃ©k rendkÃ-vÃ¼li kÃ©pessÃ©geit. A Cutty Sark 1872-ben elÅ‘szÃ¶r szÃ¡llt versen
a Thermopylaeval. 1872 jÃºnius 17-Ã©n mindkÃ©t hajÃ³ egyszerre hagyta el Sanghaj kikÃ¶tÅ‘jÃ©t Ã©s FokvÃ¡rost Ã©rintve Lon
felÃ© indultak. Az Ãºt BorneÃ³ig tartÃ³ elsÅ‘ szakaszÃ¡n mindkÃ©t hajÃ³ jÃ³ szÃ©l mellett gyorsan haladt. JÃºlius kÃ¶zepÃ©ig fe
mellett haladtak Ã¡m ekkor a Cutty Sark a dÃ©li-keleti Ã¡ramlatokon hajÃ³zva Ã©s a szeleket jobban kihasznÃ¡lva szinte
repÃ¼lt a vÃ-zen. A hajÃ³naplÃ³ szerint mÃ¡r mintegy 400 tengeri mÃ©rfÃ¶lddel jÃ¡rt a Thermopylae elÅ‘tt, amikor
bekÃ¶vetkezett a nem vÃ¡rt katasztrÃ³fa. EltÃ¶rt a kormÃ¡nylapÃ¡t. A tulajdonos testvÃ©re, Robert Millis ragaszkodott, hogy
DÃ©l AfrikÃ¡ban javÃ-tsÃ¡k meg a tÃ¶rÃ¶tt kormÃ¡nyt, de Moodie kapitÃ¡ny az azonnali helyreÃ¡llÃ-tÃ¡s mellett Ã©rvelt. A kÃ©t
szinte Ã¶lre ment egymÃ¡ssal, de a kapitÃ¡ny Ã©rvei bizonyultak hathatÃ³sabbnak. 5 nap feszÃ-tett munka utÃ¡n, amely alatt
a Cutty Sarkot csak az Ã¡ramlatok sodortÃ¡k a kedvezÅ‘ szÃ©l ellenÃ©re, megjavÃ-tottÃ¡k a kormÃ¡nyt Ã©s az akkorra mÃ¡r 50
mÃ©rfÃ¶ldre elÅ‘ttÃ¼k jÃ¡rÃ³ Thermopylae nyomÃ¡ba eredtek. A Cutty Sark oktÃ³ber 18-Ã¡n 5 nappal a Thermopylae utÃ¡n
Ã©rkezett meg AngliÃ¡ba Ã©s bÃ¡r a versenyben csak a mÃ¡sodikak lettek, a dicsÅ‘sÃ©get mÃ©gis Moodie kapitÃ¡ny aratta le.
Moodie viszonya megromlott a tulajdonossal Ã©s az elismerÃ©s ellenÃ©re lemondott. Nem kis hÃ-rnevÃ©t gÅ‘zhajÃ³k
kapitÃ¡nyakÃ©nt Ã¶regbÃ-tette. A XIX szÃ¡zad utolsÃ³ Ã©vtizedÃ©re a gÅ‘zhajÃ³k vÃ©gÃ¼l Ã¡tvettÃ©k a teaszÃ¡llÃ-tÃ¡sban a
meghatÃ¡rozÃ³ szerepet. A Szuezi Csatorna megÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n fele idÅ‘ alatt tettÃ©k meg a London KÃ-na utat,
megbÃ-zhatÃ³bbak voltak Ã©s a tea irÃ¡nti minÅ‘sÃ©gi kÃ¶vetelmÃ©nyek csÃ¶kkenÃ©se miatt a vitorlÃ¡sok szerepe kezdett a
hÃ¡ttÃ©rbe szorulni. 8 Ã©v dicsÅ‘sÃ©ges szolgÃ¡lat utÃ¡n a Cutty Sark mÃ¡sodrangÃº Ã©s minÅ‘sÃ©gen aluli Ã¡rut szÃ¡llÃ-tott
a AusztrÃ¡lia kÃ¶zÃ¶tt, szÃ©nnel a raktÃ©rben ingÃ¡zott az Ã¶tÃ¶dik kontinenstÅ‘l KÃ-nÃ¡ig Ã©s vissza, Ã©s szinte teljesen fele
merÃ¼lt. BÃ¡r vitorlÃ¡zatÃ¡t Ã¡talakÃ-tottÃ¡k, fokozva a hajÃ³t gyorsasÃ¡gÃ¡t, John Willis Ãºgy gondolta, hogy a Cutty Sark
aktÃ-v versenyzÅ‘i korszaka vÃ©get Ã©rt. A tÃ¶rtÃ©nelem bebizonyÃ-totta, hogy a Cutty Sark a legzordabb vizeken is megÃ¡llta
helyÃ©t, bevÃ¡ltva a hozzÃ¡ fÅ±zÃ¶tt remÃ©nyeket, Ã©s hajÃ³ legemlÃ©kezetesebb fÃ©nykora mÃ©g csak ezutÃ¡n kezdÅ‘dÃ¶
tÃ³l a Cutty Sark a JÃ³remÃ©nysÃ©g fokÃ¡t megkerÃ¼lve hajÃ³zott AusztrÃ¡liÃ¡ba ahonnan a Horn fokot megkerÃ¼lve jÃ¶tt
vissza EurÃ³pÃ¡ba. MinimÃ¡lis idÅ‘t tÃ¶ltve a kikÃ¶tÅ‘kben a Cutty Sark folyamatosan Ãºton volt. Richard Woodget
kapitÃ¡nysÃ¡ga alatt a Cutty Sark a csÃºcsra Ã©rt. Woodget a vÃ©gletekig kihasznÃ¡lta a hajÃ³ban Ã©s a legÃ©nysÃ©gben rejl
lehetÅ‘sÃ©geket, megdÃ¶ntÃ¶tt minden lÃ©tezÅ‘ rekordot Ã©s kÃ¶zel fÃ©l tucatszor legyÅ‘zte a Thermopylaet. 1895-tÃ³l egyre
kevesebb anyagi haszonnal kecsegtetett a Cutty Sark Ã¼zemeltetÃ©se, Ã-gy tulajdonosa eladta a PortugÃ¡loknak. 27 Ã©vi
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dicstelen, Ã¡m hÅ±sÃ©ges szolgÃ¡lat utÃ¡n Wilfred Dowman kapitÃ¡ny elsÅ‘ lÃ¡tÃ¡sra beleszeretett a Cutty Sarkba Ã©s
visszavÃ¡sÃ¡rolta a hajÃ³t. A Cutty Sark ekkor ÃºjjÃ¡szÃ¼letett Ã©s Ãºjra angol lobogÃ³t kÃ¶tÃ¶ttek ki a hajÃ³ Ã¡rbÃ³cÃ¡ra.
Ã‰vtizedek alatt a Cutty Sark elvesztette eredeti felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t, lecserÃ©ltÃ©k az Ã¡rbÃ³cokat Ã©s vitorlÃ¡zata sem hasonlÃ
a klippereknÃ©l megszokottra Ã¡m Dowman, majd halÃ¡la utÃ¡n Ã¶zvegye, pÃ©nzt, idÅ‘t Ã©s energiÃ¡t nem kÃ-mÃ©lve
visszaalakÃ-totta a hajÃ³t annak eredeti formÃ¡jÃ¡ra. A Cutty Sark a II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº vÃ©gÃ©ig a tengerÃ©sz akadÃ©mia
trÃ©ninghajÃ³ja volt, majd 1951-ben kerÃ¼lt Greenwichbe Ã©s 1954-ben kiÃ¡llÃ-tottÃ¡k a szÃ¡razdokkba.
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